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1. Nazwa kwalifikacji
1.1. Tytuł zawodowy

Licencjat

Bachelor of Science

1.2. Kierunek studiów

Pielęgniarstwo

Nursing

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie University of Economics and Innovation in Lublin

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Nauk o Człowieku

Faculty of Human Sciences

3.1. Dziedzina ISCED

0913: Pielęgniarstwo i położnictwo,

0913: Nursing and midwifery,

3.2. Państwo/region

Polska,

Poland,

3.3. Poziom ERK

6 (studia I stopnia),

6 (bachelor's degree),

3.4. Profil studiów

Praktyczny,

Vocational,

3.5. Język

język polski,

Polish,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

180

180

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Osoba posiadająca kwalifikacje wie i potrafi
A person with this qualification has basic general
korzystać z zaawansowanej wiedzy dla
knowledge in the field in medicine science. The
zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta i
person with this qualification has ability to use
wysokiego poziomu jakości opieki. Potrafi
advanced knowledge to ensure safety and high
udzielać świadczeń zgodnie z aktualną wiedzą quality care to patients. They can provide
medyczną w zakresie promowania zdrowia,
services as regards health promotion and
zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom; maintenance as well as disease prevention. They
sprawowania całościowej i zindywidualizowanej can also take a comprehensive and
opieki nad chorym, niepełnosprawnym i
individualised care of the sick, disabled and
umierającym; komunikowania się z pacjentem i dying, communicate with the patient in the work
otoczeniem w środowisku pracy; organizowania environment, organize their own work, establish
pracy własnej, nawiązywania współpracy w
cooperation in healthcare centres, initiate and
zespołach opieki zdrowotnej oraOsoba
support local community health activities,
posiadająca kwalifikację ma podstawową wiedzęprepare records of prescriptions for medical
ogólną z zakresu medycyny. z inicjowania i
substances and foodstuffs intended for particular
wspierania działań społeczności lokalnej na
nutritional uses, in accordance with the legally
rzecz zdrowia; przygotowania zapisu form
binding regulations. The graduate is prepared to
recepturowych substancji leczniczych i środków do their profession independently and to work in
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

spożywczych specjalnego przeznaczenia
public and non-public healthcare institutions in
żywieniowego zgodnie z obowiązującymi
accordance with the rules of general and
przepisami. Absolwent jest przygotowany do
professional ethics, with respect for patients"
samodzielnego wykonywania zawodu oraz pracy rights. Their knowledge of English is at B1 level.
w publicznych i niepublicznych zakładach opieki
zdrowotnej zgodnie z zasadami etyki ogólnej i
zawodowej, z poszanowaniem i respektowaniem
praw pacjenta. Posługuje się językiem
angielskim na poziomie biegłości B1.
Osoba posiadająca ww. kwalifikacje jest
Full-time studies are offered. A person with this
przygotowana do: • udzielania świadczeń
qualification is prepared to: • provide health
zdrowotnych, a w szczególności świadczeń
services, including nursing, preventive,
pielęgnacyjnych, zapobiegawczych,
diagnostic, therapeutic, rehabilitation and health
diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych promotion services for the healthy, the sick, the
oraz z zakresu promocji zdrowia w stosunku do disabled, children, youth and their families, in the
osób zdrowych, chorych, niepełnosprawnych,
form of inpatient, outpatient and home
dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, w warunkach healthcare; • perform the profession in
stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki
healthcare institutions, education and training
zdrowotnej; • wykonywania zawodu w zakładach institutions, in the workplace, in social welfare
opieki zdrowotnej, w środowisku nauczania i
homes, in the patient’s place of residence and
wychowania, w pracy, w domach pomocy
stay; • work in self-government bodies of nurses
społecznej, w miejscu zamieszkania i pobytu
and midwives; • work in administrative positions
pacjenta; • pracy w organach samorządu
where activities related to the preparation,
pielęgniarek i położnych; • pracy na
organization or supervision over the provision of
stanowiskach administracyjnych, na których
health care services are performed; • work in
wykonuje się czynności związane z
public administration bodies whose scope of
przygotowywaniem, organizowaniem lub
activity involves health care supervision; • work
nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki
in entities which finance health care services
zdrowotnej; • pracy w organach administracji
from public funds or in their offices; • perform
publicznej, których zakres działania obejmuje
service in positions in the Inspectorate of the
nadzór nad ochroną zdrowia; • pracy w
Military Health Service and other organizational
podmiotach zobowiązanych do finansowania
units of the Armed Forces of the Republic of
świadczeń opieki zdrowotnej ze środków
Poland, where activities related to health care
publicznych lub urzędach te podmioty
are performed, as well as in the Central
obsługujących; • pełnienia służby na
Management Board of the Prison Service and
stanowiskach w Inspektoracie Wojskowej Służbyother positions of the Prison Service, where
Zdrowia i innych jednostkach organizacyjnych activities related to the preparation, organization
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, na
and supervision of the provision of healthcare
których wykonuje się czynności związane z
services by a healthcare entity for detained
ochroną zdrowia i opieką zdrowotną a także w persons are performed.
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.
.
.

5. Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości
5.1. Zewnętrzny organ ds. zapewniania
jakości

Polska Komisja Akredytacyjna,

5.2. Podstawa prawna do nadawania
kwalifikacji

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5 szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek National Accreditation Council for Nurses and
i Położnych – akredytacja kierunku
Midwives Schools - accreditation of Nursing field
pielęgniarstwo.
of study

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

The Polish Accreditation Committee,

6. Związek z zawodami lub sektorami zawodowymi
6.1. Uprawnienia zawodowe związane z
uzyskaniem kwalifikacji

Uprawnienia do wykonywania zawodu
pielęgniarki. Specjalizacje zawodowe.

The right to practice the nursing profession.
Specializations.
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6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia
uzyskanie uprawnień zawodowych

Aby wykonywać pracę w zawodzie
A person with this qualification must obtain a
pielęgniarki/pielęgniarza osoba posiadająca
license, awarded by the District Chambers of
kwalifikacje musi pozyskać prawo wykonywania Nurses and Midwives, to practise the nursing
zawodu, które przyznawane jest przez wybraną profession, and is subsequently registered in the
Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych. Po
district nurses" register. Thus they become a
stwierdzeniu prawa do wykonywania zawodu
member of the self-government of nurses and
osoba ta zostaje wpisana do okręgowego
midwifes and belong to the chamber competent
rejestru pielęgniarek, otrzymuje dokument
for the workplace. The graduate is also entitled to
uprawniający do wykonywania zawodu. Tym
continue the education in the system of nursing
samym staje się ona członkiem samorządu
professional development and to obtain
pielęgniarek i położnych oraz przynależy do izby specializations in accordance with the applicable
właściwej ze względu na miejsce wykonywania regulations in Poland.
zawodu. Absolwent jest uprawniony do
kontynuowania kształcenia w systemie
doskonalenia zawodowego pielęgniarek i
uzyskiwania specjalizacji zawodowych zgodnie z
obowiązującymi w Polsce przepisami.

6.3. Związek efektów kształcenia/uczenia się
zdefiniowanych dla kwalifikacji z efektami
uczenia się określonymi w sektorowej
ramie kwalifikacji

7. Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji
7.1. Informacje o szczególnych cechach
Obowiązkowe praktyki zawodowe zapisane w
programu studiów istotnych ze względu na standardzie kształcenia w wysokości 1200
kompetencje absolwenta
godzin.

Compulsory professional practices enrolled in
the education standard in the amount of 1,200
hours.

7.2. Forma prowadzenia studiów

Studia stacjonarne,

Full-time,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania The graduate is prepared to continue education
kształcenia na studiach II stopnia i zdobycia
at the second level studies and obtaining a EQF
kwalifikacji na poziomie 7 ERK.
level 7 qualification.

7.4. Pozostałe uwagi
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