
Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia … 
(poz. …) 

 
 
Standardy nauczania dla pielęgniarek, absolwentów pięcioletnich liceów medycznych   
 
 
II. Uzyskane kwalifikacje  
Pielęgniarka, która ukończyła studia zawodowe, o których mowa w  art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw 
posiada wiedzę z obszaru nauk medycznych oraz szczegółową z zakresu pielęgniarstwa, a także 
umiejętności:  

1) korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki;  
2) udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie promowania, zachowania zdrowia i 

zapobiegania chorobom;  
3) sprawowania całościowej opieki i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i 

umierającym;  
4) komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy;  
5) organizowania pracy własnej;  
6) nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań 

społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.  
Jest przygotowana do samodzielnego wykonywania zawodu oraz pracy w publicznych i 
niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki 
paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej oraz do kształcenia ustawicznego i studiów 
drugiego stopnia.  
 
III. Ramowe treści programu nauczania  
 
1. Grupa programu nauczania i liczba godzin zajęć  
 
Lp.  Program nauczania  Liczba godzin 

 
A.   Podstawowego     140 
B.  Kierunkowego   1010 
Razem   1150 

 
2. Składniki treści kształcenia w grupach i liczba godzin zajęć  
 
Lp.   godziny  

 
A.  Program nauczania podstawowego, 

treść kształcenia w zakresie:  
   130 

1.  Biochemia i biofizyka       15 

3.  Radiologia       15 

4 Mikrobiologia i parazytologia       15 
5.  Zdrowie publiczne       20 
6.  Badanie fizykalne       25 
7.  Prawa       15  
8. Pedagogiki      15 
9.  Psychologii      10 

Zajęć 
teoretycznych 

Zajęć  
praktycznych  

C.  Program nauczania kierunkowego,  
treści kształcenia w zakresie: 
     270   750 

1.  Podstawy pielęgniarstwa       15  
2. Filozofia i etyka zawodu       15  
3.  Promocja zdrowia       10    25 
4.  Podstawowa opieka zdrowotna       20    85 
5.  Interna i pielęgniarstwo internistyczne       20    80 



6.  Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne       15    85 
7.  Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne       20    85 
8. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne       20    80 
9.  Rehabilitacja i pielęgnowanie 

 niepełnosprawnych  
     15    85 

10.  Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne       20    85 
11.  Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne       10    45 
12.  Anestezjologia i pielęgnowanie w zagrożeniu 

życia  
     25    50 

13.  Ratownictwo medyczne       10  
14.  Opieka paliatywna       15    45  
15. Dietetyka       10  
16.  Badania w pielęgniarstwie       20  
17. Przedmiot do wyboru: promocja zdrowia 

psychicznego, zakażenia szpitalne, język migowy 
     10   

 


