
Pielęgniarstwo – studia I stopnia 
 

 

Stacjonarne 

 

 

Ogólne informacje o studiach 

 
Studia I stopnia trwają 3 lata tj. 6 semestrów. 

 

Program studiów na kierunku Pielęgniarstwo na studiach I stopnia jest zgodny  

ze Standardem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu pielęgniarki 

opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 

2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, 

fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Załącznik nr 4). 

 

Liczba godzin zajęć i praktyk zawodowych wynosi 4804, a liczba punktów ECTS konieczna 

do ukończenia studiów I stopnia wynosi 180. Kierunek Pielęgniarstwo  

jest przyporządkowany do dyscypliny naukowej nauki o zdrowiu, jako dyscypliny wiodącej.  

 

Grupy zajęć, w ramach których osiąga się szczegółowe efekty uczenia się obejmują: 

 

Nauki podstawowe: anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, 

mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia. 

 

Nauki społeczne i humanistyczne: psychologia, socjologia, pedagogika, prawo medyczne, 

zdrowie publiczne, język angielski. 

 

Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej: podstawy pielęgniarstwa, etyka zawodu 

pielęgniarki, promocja zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, dietetyka, organizacja pracy 

pielęgniarskiej, badanie fizykalne, zakażenia szpitalne, system informacji w ochronie 

zdrowia, zajęcia fakultatywne do wyboru: język migowy  lub współpraca w zespołach opieki 

zdrowotnej. 

 

Nauki w zakresie opieki specjalistycznej: choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo 

internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo 

chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, 

psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu 

życia, pielęgniarstwo opieki długoterminowej, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, 

geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, podstawy rehabilitacji, podstawy 

ratownictwa medycznego, badania naukowe w pielęgniarstwie. 

 

Zakres zajęć praktycznych i praktyk zawodowych obejmuje takie treści, jak: Podstawy 

pielęgniarstwa, Promocja zdrowia, Podstawowa opieka zdrowotna, Położnictwo, ginekologia 

i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, Choroby 

wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, 

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej, Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, Neurologia 

i pielęgniarstwo neurologiczne, Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, Anestezjologia  

i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, Opieka paliatywna. 

 



Studenci Pielęgniarstwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego realizują kształcenie  

w największych i najnowocześniejszych szpitalach w Warszawie, takich jak Uniwersyteckie 

Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w skład którego wchodzą: 

Centralny Szpital Kliniczny, Dziecięcy Szpital Kliniczny  

i Szpital Kliniczny Dzieciatka Jezus. Zajęcia praktyczne odbywają się również w jednostkach 

specjalistycznych ochrony zdrowia, takich jak: Narodowy Instytut Onkologii czy Centrum 

Zdrowia Dziecka.  

W ramach zajęć praktycznych wskazanych w standardach kształcenia na kierunku 

pielęgniarstwo Uczelnia realizuje minimum 5% godzin w warunkach symulowanych 

w Centrum Symulacji Medycznych. Realizacja zajęć odbywa się przy użyciu wielu 

innowacyjnych metod i technik kształcenia wykorzystujących nowoczesne technologie  

w oparciu o scenariusze niskiej, pośredniej i wysokiej wierności. W procesie nauczania 

wykorzystywany jest również e-learning (metody synchroniczne i asynchroniczne). Ponadto 

promowana jest metoda kształcenia najzdolniejszych studentów z wykorzystaniem tutoringu, 

peer-tutoringu i mentoringu. 

 

Sylwetka absolwenta: 

 

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo jest przygotowany do samodzielnego pełnienia roli 

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

być przygotowany do: świadczenia opieki pielęgniarskiej oraz zarządzania nią, promocji  

i edukacji zdrowotnej, działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej, rozwoju 

praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych.  

 

Absolwent, po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu wydanego przez samorząd 

pielęgniarek i położnych, będzie posiadał kwalifikacje do wykonywania świadczeń: 

pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych,  

z zakresu promocji zdrowia. 

 

Absolwent jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki 

zdrowotnej, w tym w: szpitalach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki 

paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej.  

 


