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------------------------------------------------------------------------------------------------ 

W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na Wydziale Nauki o Zdrowiu na studiach I 

stopnia na kierunku pielęgniarstwo realizowane są dodatkowe, ponadstandardowe  efekty kształcenia 

w ramach przedmiotów:  

Kształcenie w zakresie Technologii informacyjnej 

Przysposobienie biblioteczne 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wychowanie fizyczne – przedmiot nieobowiązkowy 

Wiedza (domena poznawcza) 

Numer Treść efektu Odniesienie do 

efektów 

obszarowych 

E_W01 Wyjaśnia podstawowe zasady obsługi komputera oraz omawia 

typowe programy użytkowe  w tym: edytor tekstów, prezentacji, 

obliczeń, baz danych a także oprogramowanie specjalistyczne 

znajdujące zastosowanie w medycynie i praktyce pielęgniarskiej. 

M1P_W10 

E_W02 Definiuje strukturę Biblioteki Uczelnianej, zadaniowość jej agend 

oraz charakter gromadzonych zbiorów, opisuje warsztat 

informacyjno-wyszukiwawczy biblioteki, określa strategie 

wyszukiwania informacji z wykorzystaniem aparatu źródłowego 

biblioteki 

M1P_W11 

M1P_W12 

 

E_W03 Uzasadnia potrzebę zapoznania studentów Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego z zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi w trakcie studiów, 

zasadami postępowania w razie wypadków i zagrożeń, ze 

szczególnym uwzględnieniem zajęć praktycznych, w 

szczególności obejmującymi udzielanie pierwszej pomocy 

przedlekarskiej, analizowanie ergonomii stanowiska pracy i 

postępowanie przy wdrażaniu procedury poekspozycyjnej. 

M1P_W10 

E_W04 Opisuje znaczenie aktywności fizycznej w życiu człowieka,  

analizuje jej wpływ na rozwój sprawności i wydolności fizycznej, 

rozwój osobowości, regenerację sił fizycznych i psychicznych, 

redukcję stresu. 

M1P_W06 

M1P_W07 

M1P_W10 

 

 

 

 



Umiejętności (domena psychomotoryczna) 

Numer Treść efektu Odniesienie do 

efektów 

obszarowych 

E_U01 Wykorzystuje w praktyce podstawowe programy komputerowe, 

wprowadza i prezentuje dane z systemów informacyjnych, 

zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność, wyszukuje informacje w 

sieci internetowej oraz w bazach bibliograficznych. 

M1P_U06 

E_U02 Stosuje wiedzę dotyczącą funkcjonowania Biblioteki Uczelnianej 

i innych bibliotek naukowych oraz wiedzę związaną z zasadami 

korzystania z ich zasobów i usług. 

M1P_U10 

E_U03 Podnosi skuteczność działań mających na celu ochronę zdrowia 

przed zagrożeniami występującymi w miejscu nauki i na 

stanowisku pracy, udziela pomocy przedlekarskiej, w przypadku 

wystąpienia zagrożeń postępuje zgodnie z procedurami. 

M1P_U10 

E_U04 Doskonali własną sprawność i wydolność fizyczną, wykonuje i 

zaleca podstawowe ćwiczenia relaksacyjno-kompensacyjne oraz 

kształtujące postawę a także poprawiające funkcje fizjologiczne 

organizmu, w tym szczególnie układu oddechowego,  krążenia i 

nerwowego. 

M1P_U11 

 

W odniesieniu do standardowych i ponadstandardowych efektów kształcenia w Warszawskim 

Uniwersytecie Medycznym na studiach I stopnia na kierunku pielęgniarstwo realizowane są 

kompetencje społeczne, w brzmieniu: 

Kompetencje społeczne 

A.B.C.D.E.K1.szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece 

A.B.C.D.E.K.2. systematycznie wzbogaca wiedze zawodowa i kształtuje umiejętności dążąc do 

profesjonalizmu 

A.B.C.D.E.K.3.przestrzega wartości , powinności i sprawności moralnych opiece 

A.B.C.D.E.K.4.wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań zawodowych 

A.B.C.D.E.K.5.przestrzega praw pacjenta 

A.B.C.D.E. K. 6. rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe 

D A.B.C.D.E.K.7.przestrzega tajemnicy zawodowej 



A.B.C.D.E.K.8.współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów 

etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej 

A.B.C.D.E.K.9.jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta 

A.B.C.D.E.K.10. przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodzina oraz współpracownikami 

 

 


