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 Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku PIELĘGNIARSTWO posiada 

następujące kwalifikacje 

1) w zakresie wiedzy posiada: 

a) szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, 

b) ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych, 

c) znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do 

wykonywania zawodu pielęgniarki; 

2) w zakresie umiejętności potrafi: 

a) korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu 

opieki, 

b) udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania 

chorobom, 

c) sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem 

niepełnosprawnym i umierającym, 

d) samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej 

oraz holistycznego podejścia, uwzględniając poszanowanie i respektowanie jego 

praw, 

e) organizować pracę własną, nawiązywać współpracę w zespołach zakładów 

leczniczych oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia; 

3) w zakresie kompetencji społecznych: 

a) skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem i jego rodziną, 

b) posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta, 

c) posiada świadomość permanentnego, ustawicznego kształcenia się. 

 

 Absolwent kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do samodzielnego pełnienia 

roli zawodowej pielęgniarki, wyznaczonej przez pełnione funkcje, w ramach których 

powinien być przygotowany do: 

1) świadczenia opieki pielęgniarskiej oraz zarządzania nią przez: 



a) rozpoznawanie potrzeb jednostki, grupy lub zbiorowości oraz określenie zasobów 

niezbędnych i dostępnych do ich zaspokojenia, 

b) planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem metody 

procesu pielęgnowania i priorytetów opieki, 

c) wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych 

i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

d) przygotowanie zapisu form recepturowych substancji leczniczych i środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

e) pomoc jednostce, rodzinie w osiąganiu zdrowia i niezależności w chorobie lub 

niepełnosprawności przez zapewnienie udziału we wszystkich formach opieki 

i samoopieki, 

f) przestrzeganie zasad etyki zawodowej, 

g) współpracę z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce 

i rodzinie, 

h) organizowanie i podtrzymywanie bezpiecznego środowiska opieki i pracy, 

i) dokumentowanie wszystkich etapów procesu pielęgnowania i wykorzystywanie 

tych informacji do oceny świadczonej opieki. 

2) promocji i edukacji zdrowotnej przez: 

a) ocenę indywidualnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do zachowania i 

przywracania zdrowia, 

b) wspieranie jednostki, rodziny i grupy społecznej w prowadzeniu zdrowego stylu 

życia, 

c) uczenie jednostki, rodziny, grupy społecznej zachowania i przywracania zdrowia, 

d) uczestniczenie w zdrowotnych kampaniach edukacyjnych. 

3) działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej poprzez: 

a) współpracę z jednostką rodziną i innymi uczestnikami zespołu w planowaniu 

i realizowaniu usług zdrowotnych, 

b) współpracę z innymi uczestnikami zespołu na rzecz zachowania bezpiecznego 

środowiska opieki i pracy zespołowej, 

c) komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną oraz z innymi uczestnikami zespołu. 

4) rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych przez: 



a) stosowanie w praktyce aktualnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, społecznych, 

teorii pielęgniarstwa, regulacji prawnych zawodu i opieki zdrowotnej, 

b) wdrażanie uznanych wyników badań naukowych do opieki pielęgniarskiej, 

c) uczestniczenie w badaniach naukowych w celu poszerzenia wiedzy pielęgniarskiej. 

 

 Absolwent, po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu wydanego przez samorząd 

pielęgniarek i położnych, będzie posiadał kwalifikacje do wykonywania świadczeń: 

a) pielęgnacyjnych, 

b) zapobiegawczych, 

c) diagnostycznych, 

d) leczniczych, 

e) rehabilitacyjnych, 

f) z zakresu promocji zdrowia. 

 

 Absolwent kierunku pielęgniarstwo: 

a) będzie posiadał kompetencje pozwalające rozwijać i wykonywać funkcje: opiekuńczą, 

wychowawczą, promowania zdrowia, profilaktyczną, rehabilitacyjną, terapeutyczną, 

b) będzie się zajmował oceną potrzeb, planowaniem, świadczeniem i analizą rezultatów 

w zakresie profesjonalnej opieki nad osobami chorymi i poddawanymi rehabilitacji, 

c) będzie pomagał chorym, rodzinom i grupom w określaniu i realizowaniu pełnego 

potencjału zdrowotnego, umysłowego i społecznego, 

d) swoje zadania będzie mógł wykonywać w zamkniętych i otwartych 

przedsiębiorstwach leczniczych oraz w środowisku zamieszkania pacjenta, jego nauki 

i pracy, 

e) uzyskane kompetencje pozwolą na pracę samodzielnie lub w ramach zespołu zakładu 

leczniczego, 

f) może również kierować pracą zawodową pielęgniarek. 

 

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do 

podjęcia studiów drugiego stopnia. 


