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Wymagania ogólne 

1. Kształcenie prowadzone na kierunku pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia prowadzone jest: 

 zgodnie z obowiązującymi Standardami kształcenia dla kierunku studiów: 

Pielęgniarstwo B. Studia drugiego stopnia, stanowiącymi załącznik nr 4 do 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012  r. w sprawie 

standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, 

farmacji, pielęgniarstwa i  położnictwa (Dz. U. z dnia 05.06.2012 r., poz. 631); 

 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych (Dz. U. z dnia 

28.08.2012 r., poz. 970); 

 w oparciu o Ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. nr 

174, poz.1039) 

2. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk                      

o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Forma studiów 

Studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo prowadzone są w formie stacjonarnej                                 

i niestacjonarnej. 

Kształcenie na studiach drugiego stopnia mogą podejmować osoby, które ukończyły studia 

pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. 

Liczba semestrów i liczba punktów ECTS 
1. Trwają 4 semestry. 

2. Kształcenie obejmuje łącznie 1523 godzin. 

3. Liczba punktów ECTS do osiągnięcia w toku całego kształcenia: 123. 

Moduły kształcenia 
1. Poszczególne przedmioty (moduły) przypisane są do poszczególnych grup przedmiotów: 

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 

A. Nauki społeczne 

Andragogika 

Dydaktyka medyczna 

Metodologia badań naukowych z elementami statystyki 

medycznej 

Podstawy psychoterapii 

Psychologia stosowana 

Teoria pielęgniarstwa 

Zarządzanie w pielęgniarstwie 

 

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 

B. Nauki w zakresie opieki specjalistycznej C. Przedmioty do wyboru 

Intensywna terapia i pielęgniarstwo w 

intensywnej opiece medycznej 
Alergologia 

Nowoczesne techniki diagnostyczne Angiologia z elementami chirurgii naczyniowej 

Pielęgniarstwo epidemiologiczne Choroby zakaźne 



Pielęgniarstwo europejskie Chirurgia dziecięca 

Pielęgniarstwo specjalistyczne Laryngologia 

 Leczenie ran 

 Medycyna alternatywna 

 Okulistyka 

 Onkologia 

 Podstawowa opieka zdrowotna 

 Podstawy masażu klasycznego 

 Problematyka uzależnień 

 Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna 

 Toksykologia 

 Transfuzjologia 

 Transplantologia kliniczna 

 Traumatologia narządu ruchu 

 

PRZEDMIOTY INNE 

D. Przedmioty pozostałe 

Język angielski 

Seminarium magisterskie z egzaminem dyplomowym 

Szkolenie BHP 

 

2. Poszczególne moduły realizowane są z wykorzystaniem następujących metod kształcenia: 

wykładów i/lub ćwiczeń i/lub seminariów i/lub samokształcenia i/lub zajęć praktycznych i/lub 

praktyk zawodowych, co zostało ujęte w planach studiów na poszczególne semestry. 

3. Udział poszczególnych metod kształcenia w toku całego toku kształcenia: 

 

forma prowadzenia zajęć 
liczba godzin w toku 

kształcenia 
udział % 

wykład 560 36,96 

seminarium 30 1,98 

ćwiczenia 320 21,12 

samokształcenie 45 2,97 

zajęcia praktyczne 280 18,48 

praktyki zawodowe  280 18,48 

razem godzin w poszczególnych formach 

prowadzenia zajęć 
1515 100 

 

4. Wielkości grup w poszczególnych formach kształcenia: 

 wykład – grupa maksymalnie 90 osób; 

 seminarium – grupa maksymalnie 10 osób; 

 ćwiczenia – grupa maksymalnie 30 osób (za wyjątkiem następujących przedmiotów do 

wyboru: podstawy masażu klasycznego oraz medycyna alternatywna – grupa 

maksymalnie 15 osobowa); 

 zajęcia praktyczne – reguluje Uchwała nr 8/II/06 z dnia 23 marca 2006 r. Krajowej Rady 

Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego w sprawie określenia szczegółowych  zaleceń 

dotyczących liczebności grup studenckich na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo - 



podane w opisie wymiaru, zasad i form odbywania zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych; 

 praktyki zawodowe - – reguluje Uchwała nr 8/II/06 z dnia 23 marca 2006 r. Krajowej 

Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego w sprawie określenia szczegółowych  

zaleceń dotyczących liczebności grup studenckich na kierunku pielęgniarstwo                          

i położnictwo - podane w opisie wymiaru, zasad i form odbywania zajęć praktycznych                   

i praktyk zawodowych. 

Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia 
Są one uzależnione od rodzaju efektów kształcenia, które podlegają weryfikacji: 

1. W zakresie wiedzy – egzaminy pisemne lub ustne: 

 formy egzaminów pisemnych: eseje, raporty, krótkie ustrukturyzowane pytania oraz testy: 

wielokrotnego wyboru, wielokrotnej odpowiedzi, wyboru, dopasowania odpowiedzi; 

 egzaminy ustne są egzaminami standaryzowanymi oraz ukierunkowanymi na sprawdzenie 

wiedzy na poziomie wyższym niż sama znajomość faktów (poziom zrozumienia, 

umiejętność analizy, syntezy, rozwiązywania problemów); 

 kryteria oceny egzaminów pisemnych przeprowadzonych w formie testów: 

Na ocenę 3,0 
uzyskanie co najmniej 60% punktów z testu egzaminacyjnego 

końcowego. 

Na ocenę 3,5 uzyskanie 61-70% punktów z testu egzaminacyjnego końcowego. 

Na ocenę 4,0 uzyskanie 71-80% punktów z testu egzaminacyjnego końcowego. 

Na ocenę 4,5 uzyskanie 81-90% punktów z testu egzaminacyjnego końcowego. 

Na ocenę 5,0 
uzyskanie co najmniej 91% punktów z testu egzaminacyjnego 

końcowego. 

 

2. W zakresie umiejętności: 

 wykorzystanie opisów przypadków klinicznych, na podstawie których student ustala                

i  prezentuje plan specjalistycznej opieki pielęgniarskiej; 

 prezentacje i  wystąpienia indywidualne oraz zespołowe (prezentacje ustne, prezentacje 

oparte o  przygotowane materiały wizualne z wykorzystaniem środków multimedialnych, 

analiza literatury, w  tym w  języku obcym). 

Egzamin dyplomowy magisterski, za który przyznaje się 20 punktów ECTS, obejmuje sprawdzenie 

wiedzy i umiejętności zdobytych w całym okresie studiów drugiego stopnia. Odbywa się on zgodnie z 

obowiązującym w Uczelni Regulaminem realizacji pracy magisterskiej oraz organizacji i przebiegu 

egzaminu dyplomowego na kierunku pielęgniarstwo Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy. 

 

Łączna liczba punktów ECTS 

1. Zajęć w poszczególnych grupach przedmiotów: 

GRUPA PRZEDMIOTÓW 
Liczba punktów 

ECTS 

A. Nauki społeczne 35 

B. Nauki w zakresie opieki specjalistycznej 35 

C. Przedmioty do wyboru 24 

D. Przedmioty inne 29 

 

123 



 

2. W ramach poszczególnych kategorii przedmiotów i ich modułów - liczba punktów ECTS 

stanowi łączną liczbę punktów, jaką student powinien uzyskać w toku realizacji wszystkich 

elementów składowych danego modułu (elementy te są odnotowane we wcześniejszym planie 

studiów).  

3. Student zobligowany jest do uzyskania w poszczególnych semestrach nominalnej liczby 

punktów ECTS przewidzianych dla poszczególnych semestrów w oparciu o następujące 

zasady: 

 na zakończenie semestru I – liczba punktów ECTS = n, gdzie n - liczba punktów ECTS 

przewidziana dla tego semestru w szczegółowym planie studiów; 

 na zakończenie semestru II – III – liczba punktów ECTS = n – 9 pkt. ECTS, gdzie n - liczba 

punktów ECTS przewidziana dla tego semestru w szczegółowym planie studiów; 

 na zakończenie semestru IV - liczba punktów ECTS = n + brakująca liczba pkt. ECTS z 

semestru III (maksymalnie do 9 pkt. ECTS), gdzie n - liczba punktów ECTS przewidziana dla 

tego semestru w szczegółowym planie studiów. 

4. Na zakończenie toku kształcenia na studiach drugiego stopnia niestacjonarnych na kierunku 

pielęgniarstwo student jest zobligowany do osiągnięcia 123 pkt. ECTS i stanowi to 

bezwzględny warunek, jaki musi student spełnić, aby móc uzyskać tytuł magistra 

pielęgniarstwa. 

 

Wymiar, zasady i formy odbywania zajęć praktycznych 

1. Wymiar zajęć praktycznych i praktyk zawodowych przewidzianych dla poszczególnych 

modułów ujęty został części odnoszącej się do szczegółowego planu studiów. 

2. Zasady i formy odbywania zajęć praktycznych. 

Zajęcia związane z przygotowaniem zawodowym studentów w ramach realizacji studiów II stopnia na 

kierunku pielęgniarstwo realizowane są w oparciu o następujące akty prawne: 

 Uchwały nr 25/III/2012 KRASZPiP z dnia 18 październik 2012r. w sprawie określenia 

szczegółowych kryteriów oceny spełniania przez uczelnie standardów kształcenia – załącznik 

nr 8: „dla studiów drugiego stopnia”; 

 Uchwałę Nr 8/II/06 z dnia 23 marca 2006 r. Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa 

Medycznego w sprawie określenia szczegółowych  zaleceń dotyczących liczebności grup 

studenckich na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. 

 Ustawę o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654); 

 Ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1039); 

 Ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,poz.1365); 

 Regulamin zajęć praktycznych i praktyk zawodowych obowiązujący w Uczelni.  

Zajęcia praktyczne są realizowane pod kierunkiem i bezpośrednim nadzorem nauczyciela 

akademickiego. Praktyki zawodowe są realizowane pod kierunkiem osoby prowadzącej praktykę 

(pielęgniarki), pracownika danego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Nadzór nad realizacją 

praktyk zawodowych sprawuje Dział Praktyk Zawodowych Uczelni. 

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane w oddziałach intensywnej terapii, 

pediatrycznym, bloku operacyjnym, podstawowej opiece zdrowotnej i specjalistycznej ambulatoryjnej 

(poradnie, przychodnie, pracownie diagnostyczne) – w grupach nie przekraczających 3-4 studentów. 

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane są w grupach nie przekraczających 7-8 

studentów. 

 



Możliwości zatrudnienia 

Możliwości zatrudnienia określone zostały w Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 

15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 nr 174 poz. 1039) i należą do nich: 

 zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje 

się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem 

świadczeń opieki zdrowotnej; 

 zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze 

środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 

164, poz. 1027, z późn. zm.) lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego 

wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad 

udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej 

 zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad 

ochroną zdrowia; 

 pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia                  

i innych jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, na których 

wykonuje się czynności związane z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną; 

 pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej                   

i innych stanowiskach Służby Więziennej, na których wykonuje się czynności związane                         

z przygotowywaniem, organizowaniem i nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki 

zdrowotnej przez podmiot leczniczy dla osób pozbawionych wolności; 

 zatrudnienie w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej,                 

z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki określonych w ustawie; 

 zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki w żłobku lub klubie dziecięcym, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 

235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016) 

 sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych lub 

wykonywanie pracy na rzecz samorządu;  

 powołanie do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy pielęgniarki, jeżeli  

z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika, albo pełnienie 

funkcji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej, jeżeli z pełnieniem tej funkcji jest 

związane zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy. 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-27-sierpnia-2004-r-o-swiadczeniach-opieki-zdrowotnej-finansowanych-ze-srodkow-publicznych/?on=2012-01-01
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-27-sierpnia-2004-r-o-swiadczeniach-opieki-zdrowotnej-finansowanych-ze-srodkow-publicznych/?on=2012-01-01
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-4-lutego-2011-r-o-opiece-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3/?on=2012-01-01

