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Nazwa Wydziału Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kierunek kształcenia  PIELĘGNIARSTWO 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia  

Forma studiów  Studia stacjonarne 

Liczba semestrów Czas kształcenia na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia 
wynosi: 6 semestrów 

Tytuł zawodowy 
uzyskiwany przez 
absolwenta 

Licencjat piel gniarstwa 

  

Edukacja na kierunku 
piel gniarstwo zapewnia 

 zdobywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w oparciu 
o wartości, takie jak mądrość, uczciwość, 
odpowiedzialność i szeroko rozumiane dobro jednostki 
oraz ogółu 

 motywacj  do nieustannego poszerzania i aktualizowania 
swojej wiedzy 

 korzystanie z aktualnej wiedzy w celu zapewnienia 
wysokiego poziomu wykonywanej pracy zarówno na 
poziomie naukowym jak i technicznym 

 ukształtowanie samodzielności i elastyczności 

 poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych 
oraz ekosystemu 

 budowanie społecznie akceptowanych zachowań, które 
umożliwiają i ułatwiają współprac  w zespołach opieki 
zdrowotnej 

 inicjowanie i wspieranie działania społeczności lokalnej 
na rzecz zdrowia 

 umiej tność posługiwania si  j zykiem obcym na 
potrzeby wykonywanej pracy 

Możliwości dalszego 
kształcenia 

Studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, specjalizacje, 
kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne  

Możliwości zatrudnienia  
 

Możliwości zatrudnienia określone w Ustawie o zawodach 
piel gniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 Nr 
174 poz. 1039)  

 zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach  
administracyjnych, na których wykonuje si  czynności 
związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub 
nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej;  

  zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do 



 nansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków 
publicznych 

 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 si  
czynności związane z ochroną zdrowia i opieką 
zdrowotną; 

 pełnienie służby na stanowiskach służbowych 
w Centralnym Zarządzie Służby Wi ziennej i innych 
stanowiskach Służby Wi ziennej, na których wykonuje si  
czynności związane z przygotowywaniem, 
organizowaniem i nadzorem nad udzielaniem świadczeń 
opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy dla osób 
pozbawionych wolności; 

 podj cie pracy w zawodzie piel gniarki w krajach Unii 
Europejskiej. 

 


