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Absolwent studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo uzyskuje dyplom magistra 
pielęgniarstwa, który potwierdza, że jest osobą o wysokich kompetencjach zawodowych, 
wyznaczonych przez standardy europejskie. Zdobyła  wiedzę, umiejętności i postawy, 
określone efektami uczenia się, dającej możliwość: świadczenia, na wysokim poziomie, 
specjalistycznej opieki zdrowotnej skierowanej do osób w różnym wieku, zarówno zdrowych, 
chorych, niepełnosprawnych, czy umierających. Absolwent jest także przygotowany  
do udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania 
chorobom oraz do inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. 
Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania, komunikowania się 
i współdziałania w zespole, jak również w zakresie prowadzenia procesu badawczego, 
z zachowaniem zasad etyki, m.in. na rzecz rozwoju praktyki pielęgniarskiej. Absolwent 
posługuje się językiem angielskim na poziomie biegłości B2, ma ukształtowane nawyki 
ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego, w ramach kształcenia podyplomowego oraz 
jest przygotowany do podjęcia studiów w szkole doktorskiej.  
Absolwent  po zakończeniu studiów: 
w zakresie wiedzy zna i rozumie: 

1. zasady i metody monitorowania stanu zdrowia pacjenta oraz realizacji działań 
promocyjno-profilaktycznych w populacji osób zdrowych; 

2. standardy realizacji zaawansowanych i samodzielnych świadczeń pielęgniarskich; 
3. mechanizmy działania produktów leczniczych i zasady ich ordynowania; 
4. wytyczne terapeutyczne i standardy opieki pielęgniarskiej w chorobach przewlekłych; 
5. zasady i metody edukacji osób zdrowych i chorych w chorobach przewlekłych; 
6. rolę pielęgniarki w koordynowanej opiece zdrowotnej; 
7. problematykę zarządzania zespołami pielęgniarskimi i organizacjami opieki 

zdrowotnej; 
8. uwarunkowania rozwoju jakości usług zdrowotnych; 
9. regulacje prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki i udzielania świadczeń 

zdrowotnych; 
10. metodologię badań naukowych i zasady ich prowadzenia; 
11. wymagania dotyczące przygotowywania publikacji naukowych; 
12. kierunki rozwoju pielęgniarstwa w Europie i na świecie; 
13. zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w opiece długoterminowej; 
14. uwarunkowania kulturowe i religijne sprawowania opieki pielęgniarskiej nad 

pacjentami różnych narodowości i wyznań; 
15. metodykę kształcenia zawodowego przeddyplomowego i podyplomowego. 

w zakresie umiejętności potrafi: 
1. monitorować stan zdrowia dzieci i osób dorosłych, w tym osób starszych, oraz 

wdrażać działania edukacyjne i promocyjno-profilaktyczne; 
2. rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w 

sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich 
realizacji; 

3. dobierać, zlecać i interpretować badania diagnostyczne w ramach posiadanych 
uprawnień; 



4. opracowywać program edukacji terapeutycznej pacjenta z chorobą przewlekłą, 
prowadzić tę edukację i dokonywać ewaluacji tego programu; 

5. samodzielnie pielęgnować pacjenta z raną przewlekłą i przetoką; 
6. koordynować opiekę zdrowotną nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia; 
7. ordynować leki, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, 

w tym wystawiać na nie recepty lub zlecenia; 
8. udzielać samodzielnych porad zdrowotnych w zakresie posiadanych kompetencji 

zawodowych; 
9. tworzyć standardy opieki pielęgniarskiej oraz wdrażać je do praktyki pielęgniarskiej; 
10. stosować odpowiednie przepisy prawa w działalności zawodowej; 
11. określać zapotrzebowanie pacjentów na opiekę pielęgniarską oraz opracowywać 

założenia pielęgniarskiej polityki kadrowej; 
12. komunikować się z pacjentem, uwzględniając uwarunkowania kulturowe i 

wyznaniowe; 
13. organizować i nadzorować pracę zespołu pielęgniarskiego i personelu pomocniczego; 
14. prowadzić badania naukowe i upowszechniać ich wyniki; 
15. wykorzystywać wyniki badań naukowych i światowy dorobek pielęgniarstwa dla 

rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 
16. zapewniać opiekę pacjentowi wentylowanemu mechanicznie w warunkach opieki 

długoterminowej stacjonarnej i domowej; 
Absolwent jest przygotowany  do pracy  z pacjentem, jego rodziną w warunkach 
zamieszkania oraz w placówkach ochrony zdrowia i opieki społecznej, a szczególnie w: 
publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej tj. szpitalach, zakładach 
pielęgnacyjno - opiekuńczych i opiekuńczo - leczniczych, podstawowej i specjalistycznej 
opieki zdrowotnej, pracy chronionej, w ośrodkach opieki paliatywno - hospicyjnej, medycyny 
pracy, w domach opieki społecznej oraz placówkach świadczących opiekę nad ludźmi 
w podeszłym wieku, w jednostkach systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach. Może 
podjąć zatrudnienie w administracji państwowej i samorządowej w ośrodkach naukowo-
badawczych oraz w szkolnictwie (zakłady nauczania i wychowania, szkoły wyższe, 
uniwersytety), może podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych RP oraz 
Służby Więziennej, udzielających świadczeń związanych z ochroną zdrowia i opieką 
zdrowotną, może  prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług 
medyczno - pielęgniarskich, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej, 
włącznie ze świadczeniem usług w domu chorego. 
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