Pielęgniarstwo – studia II stopnia
stacjonarne, niestacjonarne

Ogólne informacje o studiach
Studia II stopnia trwają 2 lata tj. 4 semestry.
Program studiów na kierunku Pielęgniarstwo na studiach II 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 1303, a liczba punktów ECTS konieczna
do ukończenia studiów II stopnia wynosi 120. Kierunek Pielęgniarstwo jest
przyporządkowany do dyscypliny naukowej nauki o zdrowiu, jako dyscypliny wiodącej.
Grupy zajęć, w ramach których osiąga się szczegółowe efekty uczenia się:
Nauki społeczne i humanistyczne: psychologia zdrowia, prawo w praktyce pielęgniarskiej,
zarządzanie w pielęgniarstwie, dydaktyka medyczna, pielęgniarstwo wielokulturowe, język
angielski.
Zaawansowana praktyka pielęgniarska: farmakologia i ordynowanie produktów
leczniczych, pielęgniarstwo epidemiologiczne, endoskopia, poradnictwo w pielęgniarstwie,
koordynowana opieka zdrowotna, promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne, opieka
i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: niewydolność krążenia
i zaburzenia rytmu, nadciśnienie tętnicze, niewydolność oddechowa, leczenie nerkozastępcze,
cukrzyca, choroba nowotworowa, rany przewlekłe i przetoki, ból, leczenie żywieniowe,
tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna, zaburzenia układu nerwowego, zaburzenia
zdrowia psychicznego.
Badania naukowe i rozwój pielęgniarstwa: badania naukowe w pielęgniarstwie, statystyka
medyczna, informacja naukowa, praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych,
pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej.
Zakres praktyk zawodowych: Zarządzanie w pielęgniarstwie, Edukacja terapeutyczna
w wybranych chorobach przewlekłych, Opieka onkologiczna, Wentylacja mechaniczna
długoterminowa w opiece stacjonarnej i domowej (oddział intensywnej terapii, oddział chorób
płuc i poradnia leczenia domowego tlenem), Pracownia endoskopowa, Podstawowa opieka
zdrowotna (gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i gabinet lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej).

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 część zajęć 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 również jest e-learning (metody synchroniczne
i asynchroniczne). Ponadto promowana jest metoda kształcenia najzdolniejszych studentów
z wykorzystaniem tutoringu, peer-tutoringu i mentoringu.
Sylwetka absolwenta:
Absolwent jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki
zdrowotnej, np. w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach
pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, domach pomocy
społecznej oraz placówkach świadczących opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku. Może
pracować także w administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie. Absolwent
ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest
przygotowany do rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.

