Nazwa kierunku studiów

PIELĘGNIARSTWO I STOPIEŃ

Poziom kształcenia/poziom

studia pierwszego stopnia/6 poziom Europejskiej Ramy Kwalifikacji

Profil kształcenia

PRAKTYCZNY

Forma studiów
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

stacjonarne
LICENCJAT

Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania tytułu zawodowego 180 ECTS
Liczba semestrów
Obszar/y kształcenia

Wskazanie związku z misją WSEI i jej strategią rozwoju

Uzasadnienie utworzenia studiów na określonym kierunku
Analiza zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku

6 semestrów
Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
Program kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo jest spójny z Misją Uczelni oraz Strategią rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu. Wydział realizuje misję i wizję uczelni w
obszarze oraz dziedzinie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. Zmiany cywilizacyjne i demograficzne społeczeństwa polskiego będą powodowały
coraz większe zapotrzebowanie na szeroko rozumiane usługi dotyczące świadczenia pomocy pielęgniarskiej i socjalnej. Strategicznym celem (wizją) jest uzyskanie statusu
jednostki akademickiej nastawionej na efektywne tworzenie i dyfuzję wiedzy z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji w
zawodach medycznych.
Po przeprowadzonej analizie rynku pracy stwierdzono, że absolwenci kierunku Pielęgniarstwo będą mieli możliwość znalezienie zatrudnienia na terenie woj. Lubelskiego,
Polski oraz UE.
Efekty kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo w pełni mieszczą się w oczekiwaniach szerokiej grupy pracodawców oraz dają absolwentom podstawy do prowadzenia
własnej praktyki zawodowej.
Zgodnie z Polska Ramą Kwalifikacji Pielęgniarka (Kod: 222101) to zawód, który udziela świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych,
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia w stosunku do osób zdrowych, chorych, niepełnosprawnych, dzieci i
młodzieży oraz ich rodzin, w warunkach stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej.
Możliwości zatrudnienia absolwenta Uczelni wynikają z Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. z późn.zm. (Dz. U. 2016 poz. 1251). Absolwenci
mają możliwość zatrudnienia:

Możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy) i kontynuacji
kształcenia przez absolwentów studiów

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata)

Minimum kadrowe z przyporządkowaniem poszczególnych osób
do dyscyplin naukowych

• w podmiotach leczniczych na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad
udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej,
• w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego
wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej,
• w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia, pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Inspektoracie
Wojskowej Służby Zdrowia i innych jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, na których wykonuje się czynności związane z ochroną zdrowia i
opieką zdrowotną,
• na stanowiskach służbowych w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i innych stanowiskach Służby Więziennej, na których wykonuje się czynności związane z
przygotowywaniem, organizowaniem i nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy dla osób pozbawionych wolności, w domach
pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki określonych w ustawie,
• na stanowisku pielęgniarki w żłobku lub klubie dziecięcym,
• w organach samorządu pielęgniarek i położnych lub wykonywanie pracy na rzecz samorządu (sprawowanie funkcji z wyboru),
• powołanie do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy pielęgniarki, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze
pracownika, albo pełnienie funkcji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej, jeżeli z pełnieniem tej funkcji jest związane zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.
W odniesieniu do kandydatów na studia na kierunku Pielęgniarstwo pierwszy stopień brak wymagań wstępnych, oprócz powszechnie obowiązujących wymogów
formalnych, tj.:
1) wypełnienie kwestionariusza osobowego oraz umowy o warunkach odpłatności;
2) złożenie kserokopii świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu);
3) złożenie kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu),
4) dostarczenie 4 fotografii;
5) kserokopia dowodu osobistego;
6) wniesienie opłaty rekrutacyjnej;
7) orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki (stanie zdrowia).
1) Prof.dr hab..n.med. Mirosław Jarosz - medycyna
2) Prof.dr hab..n.med. Krzysztof Marczewski - medycyna
3) Prof.dr hab..n.med. Lech Panasiuk - medycyna
4)Prof.dr hab..n.med. Agnieszka Pedrycz - Wieczorska - medycyna
5) Prof.dr hab..n.med. Leszek Szewczyk - medycyna, psychologia
6) Prof.dr hab..n.med. Andrzej Szpak - medycyna
7) Dr n. med. Beata Biernacka - medycyna
8) Dr n. med. Jolanta Dziewulska - medycyna
9) Dr n. med. Joanna Girzelska - medycyna
10) Dr n. o zdr. Magdalena Głowacka - medycyna
11) Dr n. o zdr. Zbigniew Orzeł - medycyna
12) Dr n. med. Maria Pieniążek - medycyna
13) Dr n. med. Maria Pyć - medycyna
14) Dr n.med. Anna Włoszczak - Szubzda
W ramach kierunku Pielęgniarstwo I stopnia prowadzone są zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Zgodnie ze standardami kształcenia zawartymi w Rozporządzeniu
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. z póź. zm. zajęcia praktyczne obejmują 1100 godzin, a praktyki zawodowe 1200 godzin.

Wymiar, zasady i forma odbywania zajęć praktycznych i praktyk
zawodowych oraz liczba punktów ECTS, którą student musi
uzyskać w ich ramach

Studenci kierunku Pielęgniarstwo I stopnia mają obowiązek odbycia zajęć praktycznych w trakcie całego toku studiów, które przewiduje standard kształcenia dla kierunku
studiów Pielęgniarstwo. Zajęcia praktyczne student odbywa w zakresie i wymiarze określonym w programie nauczania zgodnym ze standardem kształcenia pod kierunkiem
nauczyciela akademickiego WSEI.
Szczegółowe terminy zajęć praktycznych określa Koordynator kształcenia praktycznego i podaje do wiadomości studentów. Koordynator modułu zalicza studentowi zajęcia
praktyczne na podstawie stosownej dokumentacji dot. zajęć praktycznych. Zaliczenie zajęć praktycznych potwierdza się wpisem do karty okresowych osiągnięć studenta.
W przypadku niezaliczenia przez studenta zajęć praktycznych przewidzianych w planie studiów, Dziekan może zezwolić na odbycie zajęć praktycznych w innym terminie
(następnym roku akademickim).
Zajęcia praktyczne prowadzone są przez nauczycieli akademickich natomiast praktyki zawodowe pod kierunkiem opiekuna praktyki - pracowników danego zakładu opieki
zdrowotnej (pielęgniarek) posiadających tytuł magistra pielęgniarstwa lub specjalizację oraz długoletnie doświadczenie zawodowe.

Wybrane sumaryczne wskaźniki
(punkty ECTS) charakteryzujące program studiów
liczba punktów ECTS jaką student musi uzyskać
liczba punktów ECTS - zajęcia praktyczne
liczba punktów ECTS - praktyki zawodowe

Sposób współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi

180 ECTS
55 ECTS
30 ECTS
1. Medyczni interesariusze zewnętrzni uczestniczą w pracach Wydziałowej Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia jako jej członkowie.
2. Zgodnie z procedurą dotyczącą zasad rekrutacji na studia I, II stopnia, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające medyczni interesariusze zewnętrzni uczestniczą w
przygotowaniu wniosków w sprawie zasad przyjęć na studia i organizację zajęć praktycznych, praktyk zawodowych oraz staży.
3. Zgodnie z procedurą opracowania i weryfikowania efektów kształcenia na kierunkach realizowanych na Wydziale, medyczni interesariusze zewnętrzni współuczestniczą
w realizowaniu kierunkowych efektów kształcenia.
4. Medyczni interesariusze zewnętrzni uczestniczą w tworzeniu i doskonaleniu programów studiów o profilu praktycznym, studiów podyplomowych i kursów.
5. Zgodnie z procedurą wsparcia udzielanego studentom w znalezieniu pracy Zespoły Programowe we współpracy z medycznymi interesariuszami zewnętrznymi zapoznają
się z analizą rynku pracy i rynku edukacyjnego, biorą je pod uwagę i modyfikują oferty pracy.
6. Medyczni interesariusze zewnętrzni wraz z pracownikami Wydziału wchodzącymi w skład Wydziałowej Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości
Kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia

Szczegółowe efekty kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo I stopień są regulowane Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów
kształcenia dla kierunku studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, z dnia 9.05.2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 631 z póź. zm.).

Dysponowanie infrastrukturą

Zapewniamy prawidłową realizacji efektów kształcenia w tym gwarantujemy odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć w: 6 aulach, 5 dużych salach wykładowych, 5
pracowniach informatycznych na 160 stanowisk, 40 salach ćwiczeniowych i seminaryjnych, w 3 pracowniach umiejęstności pielęgniarskich.

Zasoby biblioteczne

Zapewniamy możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych obejmujących literaturę zalecaną na danym kierunku studiów oraz elektronicznych zasobów wiedzy.

OPIS PLANU STUDIÓW (Załącznik 1)

