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Absolwent studiów I stopnia kierunku PIELĘGNIARSTWO posiada następujące kwalifikacje:
I.

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:
1) rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i
patologicznych;
2) etiologię, patomechanizm, objawy kliniczne, przebieg i sposoby postępowania
diagnostycznego i terapeutycznego w wybranych jednostkach chorobowych;
3) uwarunkowania i mechanizmy funkcjonowania człowieka zdrowego i chorego;
4) organizację, zadania i funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w Rzeczypospolitej
Polskiej i wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej;
5) zasady i postępowanie dotyczące promocji zdrowia oraz profilaktyki chorób i uzależnień;
6) modele opieki pielęgniarskiej nad osobą zdrową, chorą, z niepełnosprawnością i w stanie
terminalnym;

II.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

1) udzielać świadczeń w zakresie promocji zdrowia oraz profilaktyki chorób i
uzależnień;
2) udzielać pierwszej pomocy oraz podejmować działania ratownicze w ramach
resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
3) rozpoznawać problemy zdrowotne i określać priorytety w opiece pielęgniarskiej;
4).samodzielnie
organizować,
planować,
sprawować
całościową
i
zindywidualizowaną opiekę pielęgniarską nad osobą chorą, z niepełnosprawnością
oraz w stanie terminalnym, wykorzystując aktualną wiedzę medyczną;
5) dokonywać analizy jakości opieki pielęgniarskiej;
6) samodzielnie udzielać świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych
oraz rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami;
7) decydować o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;
8) współpracować z rodziną lub opiekunem pacjenta w realizacji ustalonych celów
opieki pielęgniarskiej oraz prowadzonych działań edukacyjnych;
9) przeprowadzać badanie podmiotowe i przedmiotowe w celu postawienia diagnozy
pielęgniarskiej;
10) wystawiać recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń
lekarskich;
11) organizować pracę własną i podległego personelu oraz współpracować w zespołach
opieki zdrowotnej.
III.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent przygotowany jest do:
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1) kierowania się dobrem pacjenta, w tym: poszanowania godności i autonomii osób
powierzonych opiece, okazywanie zrozumienia dla różnic światopoglądowych i
kulturowych oraz wrażliwości i empatii w relacji z pacjentem oraz jego rodziną;
2) przestrzegania praw pacjenta;
3) samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym
przestrzegania wartości oraz zasad moralnych i społecznych w opiece nad pacjentem;
4) ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe;
5) konsultowanie spraw i zasięganie opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązywaniem problemów;
6) przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta;
7) dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb;
Absolwent kierunku PIELĘGNIARSTWO jest przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej
pielęgniarki, funkcji wynikających z tej roli oraz zadań określających rolę zawodową pielęgniarki, w tym:
1. Udzielania świadczeń opieki pielęgniarskiej w szerokim zakresie:
• rozpoznawania potrzeb jednostki, grupy i zbiorowości, w sytuacji zdrowia, choroby i
niepełnosprawności,
• planowania i realizowania opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem najnowszych modeli i
sposobów postepowania,
• dokonywania ewaluacji oraz procesu pielęgnowania, podejmowanych działań i sposobów ich
realizacji.
2. Wykonywania świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych
zgodnie z zadaniami wynikającymi z funkcji pielęgniarskich i aktualnych standardów
postępowania.
3. Wystawiania recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby
medyczne, niezbędne do kontynuowania leczenia, w ramach realizacji zleceń lekarskich.
4. Organizowania pracy własnej oraz współpracującego personelu w zespołach opieki zdrowotnej.
5. Udzielania świadczeń w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki chorób i uzależnień.
6. Wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości oraz zasad
społecznych i moralnych w opiece nad pacjentem;
7. Stosowania w praktyce aktualnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, społecznych, teorii
pielęgniarstwa oraz regulacji prawnych, dotyczących zawodu i opieki pielęgniarskiej.
Absolwent, po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu, wydanego przez samorząd pielęgniarek i
położnych, uzyskuje formalne prawo do samodzielnego wykonywania świadczeń.
Zgodnie z Ustawą o zawodzie pielęgniarki wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu
świadczeń zdrowotnych, w szczególności na:
1) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;
2) rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta;
3) planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem;
4).samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych,
diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych;
5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;
6) orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;
7) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia;
8) współpracy z rodziną/opiekunem pacjenta w zakresie komunikacji i poprawy jakości życia
chorego, szczególnie w środowisku domowym.
Absolwent będzie mógł realizować zadania zawodowe w stacjonarnych i niestacjonarnych placówkach
leczniczych, w środowisku zamieszkania pacjenta oraz nauki i pracy. Może też otrzymać zatrudnienie
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w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności
związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki
zdrowotnej.
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo może podjąć studia drugiego
stopnia.
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