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Rozp. MNiSW z dnia 9.05.2012r. Rozp. MNiSW z dnia 26.07.2019r.

ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

1. Wychowanie fizyczne jest przedmiotem nieobowiązkowym. 
Uczelnie medyczne zapewniają studentom bezpłatny dostęp do 
obiektów sportowych, umożliwiając uprawianie sportu, 
uczestniczenie w zajęciach rekreacyjnych oraz kształtowanie 
prozdrowotnych postaw, w wymiarze co najmniej 30 godzin rocznie.

Zajęcia z wychowania fizycznego są zajęciami obowiązkowymi na studiach
stacjonarnych, prowadzonymi w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin. 
Zajęciom tym nie przypisuje się punktów ECTS.

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

2. Do dyspozycji uczelni pozostawia się 550 godzin zajęć (36 punktów 
ECTS), które mogą być realizowane jako zajęcia obowiązkowe lub 
fakultatywne, uzupełniające wiedzę, umiejętności lub kompetencje, z
tym że liczba godzin zajęć fakultatywnych powinna stanowić co 
najmniej 5% ogólnej liczby godzin zajęć.

Do dyspozycji uczelni pozostawia się nie mniej niż 550 godzin zajęć (36 
punktów ECTS), które mogą być realizowane jako zajęcia uzupełniające 
wiedzę, umiejętności lub kompetencje społeczne, z tym że program studiów 
umożliwia studentowi wybór zajęć, którym przypisano punkty ECTS w 
wymiarze nie mniejszym niż 3% liczby punktów ECTS koniecznej do 
ukończenia studiów.

E-LEARNING

Liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być 
większa niż 20% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów.

PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE VI r.

PNK określone w liczbie tygodni przypadające na daną specjalność 
PNK określone w liczbie godzin oraz przypisanych punktów ECTS na daną 
specjalność.

ZAJĘCIA Z DZIEDZINY NAUK SPOŁECZNYCH

Program studiów umożliwia studentom uzyskanie nie mniej  niż 5 punktów
ECTS  w  ramach  zajęć  z  dziedziny  nauk  humanistycznych  lub  nauk



społecznych.

OSOBY PROWADZĄCE KSZTAŁCENIE

Nauczanie dedykowane osiągnięciu efektów kształcenia w grupach A–D i 
G jest prowadzone przez osoby posiadające kompetencje zawodowe lub 
naukowe w zakresie nauk medycznych właściwych dla prowadzonych 
zajęć. 
Nauczanie dedykowane osiągnięciu efektów kształcenia w grupach E i F 
związanych z określoną specjalnością w zakresie nauk medycznych jest 
prowadzone przez osoby posiadające dorobek naukowy, prawo 
wykonywania zawodu lekarza oraz specjalizację lekarską odpowiadającą 
nauczanym efektom kształcenia przy współudziale innych osób 
posiadających dorobek naukowy lub doświadczenie kliniczne właściwe 
dla nauczanych efektów kształcenia.

Kształcenie służące osiągnięciu efektów uczenia się w grupach zajęć jest 
prowadzone przez nauczycieli akademickich lub inne osoby, posiadających 
kompetencje zawodowe lub naukowe oraz doświadczenie w zakresie 
właściwym dla prowadzonych zajęć, z tym że w grupach zajęć E i F jest 
prowadzone przez nauczycieli akademickich lub inne osoby, posiadających 
dorobek naukowy, prawo wykonywania zawodu lekarza oraz tytuł specjalisty
lub specjalizację w dziedzinie medycyny adekwatnej do prowadzonych zajęć, 
lub przez osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza, które 
ukończyły w trakcie szkolenia specjalizacyjnego moduł podstawowy albo 
ukończyły 3 rok szkolenia specjalizacyjnego w specjalizacjach jednolitych w 
odpowiedniej dziedzinie medycyny, jeżeli uzyskały pozytywną opinię 
kierownika specjalizacji, a także przy współudziale innych osób posiadających
dorobek naukowy lub doświadczenie kliniczne, w zakresie właściwym do 
prowadzonych zajęć.
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.

Rozp. MNiSW z dnia 9.05.2012r. Rozp. MNiSW z dnia 26.07.2019r.

ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

1. Wychowanie fizyczne jest przedmiotem nieobowiązkowym. 
Uczelnie medyczne zapewniają studentom bezpłatny dostęp do 
obiektów sportowych, umożliwiając uprawianie sportu, 
uczestniczenie w zajęciach rekreacyjnych oraz kształtowanie 
prozdrowotnych postaw, w wymiarze co najmniej 60 godzin w ciągu
2 lat studiów.

Zajęcia z wychowania fizycznego są zajęciami obowiązkowymi na studiach
stacjonarnych, prowadzonymi w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin. 
Zajęciom tym nie przypisuje się punktów ECTS.

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

2. Do dyspozycji uczelni pozostawia się 515 godzin zajęć (32 punkty 
ECTS), które mogą być realizowane jako zajęcia obowiązkowe lub 
fakultatywne, uzupełniające wiedzę, umiejętności lub kompetencje 
w grupach A-G, szczegółowych efektów kształcenia lub poza tymi 
grupami. Zajęcia fakultatywne  powinny stanowić nie mniej niż 2% 
wszystkich zajęć.

Do dyspozycji uczelni pozostawia się nie mniej niż 515 godzin zajęć 
(32punktów ECTS), które mogą być realizowane jako zajęcia uzupełniające 
wiedzę, umiejętności lub kompetencje społeczne, z tym że program studiów 
umożliwia studentowi wybór zajęć, którym przypisano punkty ECTS w 
wymiarze nie mniejszym niż 2% liczby punktów ECTS koniecznej do 
ukończenia studiów.

ZAJĘCIA W WARUNKACH SYMULACJI

3.
Zajęcia realizowane w warunkach symulacji stanowią nie więcej niż 30% 
godzin zajęć umożliwiających osiągnięcie efektów uczenia się w grupach 
zajęć C, E, F

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

4. Zaleca się prowadzenie zajęć praktycznych (klinicznych) w systemie
problemowym (zintegrowanym).Przynajmniej 85% zajęć 
obejmujących szczegółowe efekty kształcenia w grupie F 
szczegółowych efektów kształcenia po-winno odbywać się w formie 
ćwiczeń przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza-
dentysty.

Nie mniej niż 70% godzin zajęć umożliwiających osiągnięcie efektów uczenia
się w grupie zajęć F odbywa się w formie ćwiczeń do IV roku studiów 
włącznie.
Na V roku studiów poza zajęciami praktycznymi mogą być realizowane inne
zajęcia uwzględniające treści kształcenia związane z organizacją i 
zarządzaniem gabinetem stomatologicznym oraz przepisami prawa w zakresie
medycyny.

E-LEARNING

5. Liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być 



większa niż 25% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów.

PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE V r.

6. Praktyczne nauczanie kliniczne prowadzone na V roku studiów 
obejmuje zajęcia w klinikach i zakładach uczelni medycznych w 
zakresie:

1. Stomatologii zachowawczej – 145 godzin
2. Protetyki – 145 godzin
3. Chirurgii stomatologicznej – 115 godzin
4. Stomatologii dziecięcej – 90 godzin
5. Chorób przyzębia i błony śluzowej – 95 godzin
6. Chirurgii szczękowo-twarzowej – 60 godzin
7. Ortodoncji – 95 godzin
8. Gerostomatologii – 45 godzin
9. Stomatologii zintegrowanej wieku rozwojowego – 40 

godzin
10. Stomatologii zintegrowanej wieku dorosłego – 70 godzin

Razem 900 godzin

Praktyczne nauczanie kliniczne na V roku studiów obejmuje zajęcia 
realizowane w formie seminariów i ćwiczeń, w jednostkach organizacyjnych 
uczelni, w których prowadzone jest leczenie pacjentów, w szczególności w 
klinikach i zakładach, w wymiarze:

1. Stomatologia zachowawcza z endodoncją – 140 godzin
2. Protetyki – 140 godzin
3. Chirurgii stomatologicznej – 110 godzin
4. Stomatologii dziecięcej – 100 godzin
5. Chorób przyzębia i błony śluzowej – 95 godzin
6. Chirurgii szczękowo-twarzowej - 60 godzin
7. Radiologia stomatologiczna – 15 godzin
8. Ortodoncji – 90 godzin
9. Gerostomatologii – 45 godzin
10. Stomatologii zintegrowanej wieku rozwojowego – 40 godzin
11. Stomatologii zintegrowanej wieku dorosłego – 65 godzin

Razem 900 godzin

Zajęcia w ramach praktycznego nauczania klinicznego są realizowane w 
grupach liczących nie więcej niż 5 studentów.
Z ogólnej liczby godzin zajęć przewidzianych do realizacji w ramach
praktycznego nauczania klinicznego na V roku studiów, nie więcej niż 
15% liczby godzin można przeznaczyć na zajęcia seminaryjne.

PRAKTYKI ZAWODOWE

7. Praktykom należy przypisać 20 punktów ECTS. Zasady i formę 
odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca 
kształcenie.

1. Praktyka w zakresie organizacji ochrony zdrowia – 2 tyg., 
60 godz.

2. Praktyka lekarska na chirurgii ogólnej, chorobach 
wewnętrznych lub na chirurgii szczękowo-twarzowej – 2 
tyg., 60 godz. 

Praktyki zawodowe są realizowane w okresie wakacji. Praktyki zawodowe 
służą osiągnięciu wybranych efektów uczenia się. Program praktyk 
zawodowych, formę i terminy ich odbywania oraz sposób weryfikacji 
osiągniętych efektów uczenia się ustala uczelnia.

1. Organizacja ochrony zdrowia – 2 tyg., 60 godz.
2. Chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne lub chirurgia

szczękowo-twarzowa – 2 tyg., 60 godz. 
3. Asysta lekarzowi dentyście – 4 tyg., 120 godz.
4. Praktyka lekarsko-dentystyczna w gabinecie Stomatologicznym – 8 



3. Praktyka w zakresie asysty lekarzowi-dentyście – 4 tyg., 
120 godz.

4. Praktyka lekarsko-dentystyczna w gabinecie 
stomatologicznym – 8 tyg., 240 godz.

tyg., 240 godz.

ZAJĘCIA Z DZIEDZINY NAUK SPOŁECZNYCH

8.
Program studiów umożliwia studentom uzyskanie nie mniej  niż 5 punktów
ECTS  w  ramach  zajęć  z  dziedziny  nauk  humanistycznych  lub  nauk
społecznych.

OSOBY PROWADZĄCE KSZTAŁCENIE

9.

Kształcenie służące osiągnięciu efektów uczenia się w grupach zajęć jest 
prowadzone przez nauczycieli akademickich lub inne osoby, posiadających 
kompetencje zawodowe lub naukowe oraz doświadczenie w zakresie 
właściwym dla prowadzonych zajęć, z tym że w grupach zajęć E i F jest 
prowadzone przez nauczycieli akademickich lub inne osoby, posiadających 
dorobek naukowy, prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty 
oraz tytuł specjalisty lub specjalizację w dziedzinie medycyny adekwatnej do 
prowadzonych zajęć, a także przy współudziale innych osób posiadających
dorobek naukowy lub doświadczenie kliniczne, w zakresie właściwym do 
prowadzonych zajęć.

KIERUNEK FARMACJA



Lp
.

Rozp. MNiSW z dnia 9.05.2012r. Rozp. MNiSW z dnia 26.07.2019r.

LICZBA ECTS

1. Liczba punktów ECTS wynosi nie mniej niż 330. Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów nie może być 
mniejsza niż 300.

OBSZAR KSZTAŁCNENIA

2. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu 
nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

Kierunek farmacja jest przyporządkowany do dyscypliny naukowej – 
nauki farmaceutyczne, jako dyscypliny wiodącej.

PROFIL KSZTAŁCENIA

3. W przypadku studiów o profilu:
1) ogólnoakademickim – program studiów obejmuje zajęcia lub grupy
zajęć, związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w 
dyscyplinie naukowej, do której jest przyporządkowany kierunek 
studiów, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze większym niż 
50% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów,
i uwzględnia udział studentów w zajęciach przygotowujących do 
prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej działalności;
2) praktycznym – program studiów obejmuje zajęcia lub grupy zajęć 
kształtujące umiejętności praktyczne, którym przypisano punkty ECTS 
w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS koniecznej do 
ukończenia studiów.

ORGANIZACJA STUDIÓW

4. Grupa treści podstawowych:
A. Biomedyczne ihumanistyczne podstawy farmacji – 660 

godz.
B. B. Fizykochemiczne podstawy farmacji – 765 godz.

RAZEM 1425 godz., 98 ECTS
Grupa treści kierunkowych

C. Analiza, synteza itechnologia leków – 840 godz.
D. Biofarmacja iskutki działania leków – 480 godz.
E. Praktyka farmaceutyczna – 410 godz.

Grupy zajęć:

A. Biomedyczne i humanistyczne podstawy farmacji – 630 godz., 
B. Fizykochemiczne podstawy farmacji – 520 godz., 
     RAZEM 78 ECTS
C. Analiza, synteza i technologia leków – 840 godz.
D. Biofarmacja i skutki działania leków – 530 godz. 
E. Praktyka farmaceutyczna – 635 godz.
F. Metodologia badań naukowych – 375 godz.



F. Metodologia badań naukowych – 375 godz.
RAZEM – 2105 godz., 140 ECTS

    RAZEM 145 ECTS (w tym 20 w grupie zajęć F)
G. Praktyki zawodowe – 1280 godz.,  45 ECTS
     RAZEM – 4810 godz., 268 ECTS

ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

5. Wychowanie fizyczne jest przedmiotem nieobowiązkowym. 
Uczelnie medyczne zapewniają studentom bezpłatny dostęp do 
obiektów sportowych, umożliwiając uprawianie sportu, 
uczestniczenie w zajęciach rekreacyjnych oraz kształtowanie 
prozdrowotnych postaw, w wymiarze co najmniej 30 godzin 
rocznie.

Zajęcia z wychowania fizycznego są zajęciami obowiązkowymi na studiach
stacjonarnych, prowadzonymi w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin. 
Zajęciom tym nie przypisuje się punktów ECTS.

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

6. Do dyspozycji uczelni pozostawia się 515 godzin zajęć (32 punkty 
ECTS), które mogą być realizowane jako zajęcia obowiązkowe lub 
fakultatywne, uzupełniające wiedzę, umiejętności lub kompetencje 
w grupach A-G, szczegółowych efektów kształcenia lub poza tymi 
grupami. Zajęcia fakultatywne  powinny stanowić nie mniej niż 2% 
wszystkich zajęć.

Do dyspozycji uczelni pozostawia się nie mniej niż 490 godzin zajęć (32 
punkty ECTS), które mogą być realizowane jako zajęcia uzupełniające efekty 
uczenia się w kategoriach wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych,
z tym że program studiów umożliwia studentowi wybór zajęć, którym 
przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 5% liczby punktów
ECTS koniecznej do ukończenia studiów.

ZAJĘCIA Z JĘZYKA OBCEGO

7. Zajęcia z języka obcego są realizowane w grupie zajęć E. Na nauczanie 
języka obcego mogą być przeznaczone również godziny zajęć w ramach 
godzin pozostawionych do dyspozycji uczelni. W przypadku gdy łączna 
liczba godzin zajęć z języków obcych jest większa niż 180, uczelnia zwiększa
o tę nadwyżkę ogólną liczbę godzin zajęć w programie studiów.

PROGRAM STUDIÓW UMOŻLIWIA STUDENTOM UZYSKANIE NIE MNIEJ NIŻ:

8.
Programy kształcenia powinny obejmować treści humanistyczne lub 
z zakresu postępu nauk farmaceutycznych w wymiarze nie 
mniejszym niż 60 godzin, którym należy przypisać nie mniej niż 3 
punkty ECTS.
Programy kształcenia powinny przewidywać zajęcia z zakresu 
ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz ergonomii. 
Przynajmniej 60% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia 
audytoryjne lub laboratoryjne.

1) 5 punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych 
lub nauk społecznych;

2) 20 punktów ECTS za przygotowanie pracy dyplomowej i 
przygotowanie do egzaminu dyplomowego.

Program studiów obejmuje zajęcia z zakresu ochrony własności 
intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
Nie mniej niż 60% godzin zajęć w grupach zajęć A–F stanowią seminaria,
ćwiczenia audytoryjne lub laboratoryjne.



Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu 
dyplomowego student otrzymuje 20 punktów ECTS.
Egzamin dyplomowy powinien być przeprowadzony w formie 
umożliwiającej sprawdzenie wiedzy i umiejętności zdobytych w 
całym okresie studiów.

E-LEARNING

9.

Liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być 
większa niż 25% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia 
studiów.

PRAKTYKI ZAWODOWE

10. Sześciomiesięczna praktyka (staż) w aptece stanowi integralny 
element procesu kształcenia – zgodnie z art.2b ust.1 pkt 1 oraz 
art.2c ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich (Dz. 
U. z2008r. Nr136, poz.856, z późn. zm.). 
Powinna ona umożliwiać nabycie umiejętności w zakresie:
1) organizacji pracy w aptece; 
2) sporządzania, przechowywania i wydawania produktów 
leczniczych; 
3) udzielania informacji o lekach zgodnie z zasadami dobrej 
praktyki aptecznej; 
4) rozumienia zasad opieki farmaceutycznej;
5) stosowania zasad etyki zawodowej i obowiązującego prawa.
Praktykom należy przypisać 40 punktów ECTS.
Zasady i formę odbywania praktyk ustala jednostka uczelni 
prowadząca kształcenie.
PRAKTYKI WAKACYJNE:
miesięczna, w aptece ogólnodostępnej (po III roku studiów) – 160 
godz., 5 ECTS
miesięczna, w aptece szpitalnej, z możliwością zastąpienia dwóch 
tygodni praktyką w przemyśle farmaceutycznym, w laboratoriach 
kontroli leków lub w stacjach sanitarno-epidemiologicznych (po IV 
roku studiów) – 160 godz., 5 ECTS
PRAKTYKA W APTECE:
6-miesięczna praktyka w aptece ogólnodostępnej, z możliwością 

Sześciomiesięczna praktyka w aptece stanowi integralną część procesu
kształcenia i jest odbywana zgodnie z art. 2b ust. 1 pkt 1 i art. 2c ust. 1–5 
ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1419) oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 2c ust. 6 tej ustawy. 
Praktyka umożliwia nabycie umiejętności w zakresie:
1) organizacji pracy w aptece;
2) sporządzania, przechowywania i wydawania leków recepturowych i 
aptecznych oraz produktów leczniczych;
3) udzielania informacji o lekach;
4) prowadzenia opieki farmaceutycznej;
5) stosowania zasad etyki zawodowej i obowiązującego prawa.

Praktyki zawodowe służą osiągnięciu wybranych efektów uczenia się.
Szczegółowy program praktyk, formę ich odbywania i sposób weryfikacji 
osiągniętych efektów uczenia się ustala uczelnia.
PRAKTYKI WAKACYJNE:
miesięczna praktyka w aptece ogólnodostępnej (po III roku studiów) – 160 
godz., 6 ECTS
miesięczna praktyka w aptece szpitalnej, z możliwością odbycia jej części – w 
wymiarze nieprzekraczającym 80 godzin – w przedsiębiorstwach z sektora 
przemysłu farmaceutycznego, laboratoriach kontroli leków, stacjach sanitarno-
epidemiologicznych lub oddziałach szpitalnych (po IV roku studiów) – 160 
godz., 6 ECTS
PRAKTYKA W APTECE:



odbycia części praktyki w aptece szpitalnej (po przygotowaniu i 
obronie pracy magisterskiej) – 960 godz., 30 ECTS

sześciomiesięczna praktyka w aptece ogólnodostępnej, z możliwością odbycia 
jej części – w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy – w aptece szpitalnej 
(po przygotowaniu pracy dyplomowej i egzaminie dyplomowym) – 960 godz.,
33 ECTS

OSOBY PROWADZĄCE KSZTAŁCENIE

11.

Kształcenie służące osiągnięciu efektów uczenia się w grupach zajęć jest 
prowadzone przez nauczycieli akademickich lub inne osoby, posiadających 
kompetencje zawodowe lub naukowe oraz doświadczenie w zakresie 
właściwym dla prowadzonych zajęć, z tym że w grupach zajęć A–E jest 
prowadzone przez nauczycieli akademickich lub inne osoby,
posiadających kompetencje zawodowe lub naukowe oraz doświadczenie w 
zakresie dyscyplin naukowych – nauki farmaceutyczne lub nauki medyczne, 
właściwym dla prowadzonych zajęć.



KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA

Lp
.

Rozp. MNiSW z dnia 9.05.2012r. Rozp. MNiSW z dnia 26.07.2019r.

PROFIL KSZTAŁCENIA

1. W przypadku studiów o profilu:
1) ogólnoakademickim – program studiów obejmuje zajęcia lub 

grupy zajęć, związane z prowadzoną w uczelni działalnością 
naukową w dyscyplinie naukowej, do której jest 
przyporządkowany kierunek studiów, którym przypisano punkty 
ECTS w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS 
koniecznej do ukończenia studiów i uwzględnia udział studentów
w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności 
naukowej lub udział w tej działalności;

2) praktycznym – program studiów obejmuje zajęcia lub grupy 
zajęć kształtujące umiejętności praktyczne, którym przypisano 
punkty ECTS w wymiarze większym niż 50% liczby punktów 
ECTS koniecznej do ukończenia studiów.

ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

2. Wychowanie fizyczne jest przedmiotem nieobowiązkowym. 
Uczelnie medyczne zapewniają studentom bezpłatny dostęp do 
obiektów sportowych, umożliwiając uprawianie sportu, 
uczestniczenie w zajęciach rekreacyjnych oraz kształtowanie 
prozdrowotnych postaw, w wymiarze co najmniej 30 godzin 
rocznie.

Zajęcia z wychowania fizycznego są zajęciami obowiązkowymi na studiach
stacjonarnych, prowadzonymi w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin. 
Zajęciom tym nie przypisuje się punktów ECTS.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

3. 1. Podstawy pielęgniarstwa zmiana z 4 na 3 ECTS
2. Promocja zdrowia bez zmian
3. Podstawowa opieka zdrowotna zmiana z 6 na 4 ECTS
4. Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo—ginekologiczne 

zmiana z 4 na 3 ECTS
5. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne zmiana z 8 na 6 ECTS
6. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne zmiana z 6 na 4 ECTS



7. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne zmiana z 6 na 4 ECTS
8. Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych zmiana na 

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej zmiana z 80 godz. na 40 godz., z
2 tyg. na 1 tydz., z 4 ECTS na 2 ECTS

9. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne zmiana z 4 na 3 ECTS
10.Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne zmiana z 4 na 3 ECTS
11. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne zmiana z 4 na 3 ECTS
12.Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia zmiana z 40 godz. na 

80 godz., z 1 tyg., na 2 tyg., z 2 ECTS na 3 ECTS
13.Opieka paliatywna bez zmian

E-LEARNING

4.

Kształcenie w zakresie grup zajęć A, B, C i D może być prowadzone
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Liczba punktów 
ECTS, jaka może być uzyskana w ramach tego kształcenia, nie może być 
większa niż 10% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia 
studiów.

PRAKTYKI ZAWODOWE

5. Zajęcia praktyczne są realizowane pod kierunkiem i bezpośrednim 
nadzorem nauczyciela akademickiego. Praktyki zawodowe są 
realizowane pod kierunkiem osoby prowadzącej praktykę 
(pielęgniarki), pracownika danego przedsiębiorstwa podmiotu 
leczniczego. Nadzór nad realizacją praktyk zawodowych sprawuje 
opiekun praktyk w uczelni. 

1. Podstawy pielęgniarstwa zmiana z 4 na 3 ECTS
2. Promocja zdrowia bez zmian
3. Podstawowa opieka zdrowotna zmiana ze 160 godz. na 200 godz., z 5 tyg., 

na 4 tyg., z 5 ECTS na 6 ECTS
4. Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo—ginekologiczne 

zmiana z 1 na 2 ECTS
5. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne zmiana z 4 na 6 ECTS
6. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne zmiana z 4 na 6 ECTS
7. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne zmiana z 4 na 6 ECTS
8. Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych zmiana na 

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej zmiana z 80 godz. na 40 godz., z
2 tyg. na 1 tydz., ECTS bez zmian

9. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne zmiana z 2 na 3 ECTS
10.Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne zmiana z 2 na 3 ECTS
11.Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne zmiana 40 godz. na 80 godz., z 

1 tyg. na 2 tyg., z 1 na 3 ECTS
12.Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia zmiana 40 godz. na 80 

godz., z 1 tyg. na 2 tyg., z 1 na 3 ECTS



13.Opieka paliatywna zmiana z 1 ECTS na 2 ECTS

ZAJĘCIA Z DZIEDZINY NAUK SPOŁECZNYCH

6.

Na studiach pierwszego stopnia jest realizowany język angielski na 
poziomie biegłości B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego, który jest sprofilowany zawodowo, w wymiarze nie 
mniejszym niż 120 godzin. Należy mu przypisać nie mniej niż 4 
punkty ECTS. Uczelnia może realizować program kształcenia bez 
udziału nauczyciela akademickiego w zakresie:
1) nauk podstawowych i nauk społecznych – po 25% wymiaru 
godzin w każdym z tych zakresów (nie więcej niż 240 godzin);
2) teoretycznych i praktycznych podstaw opieki pielęgniarskiej i 
opieki specjalistycznej oraz podstaw klinicznych – po 35% wymiaru
godzin w każdym z tych zakresów (nie więcej niż 511 godzin).
Za przygotowanie pracy dyplomowej  i przygotowanie do egzaminu
dyplomowego, składającego się z części teoretycznej i praktycznej, 
student otrzymuje 5 punktów ECTS.

W ramach kształcenia w grupie zajęć B są prowadzone zajęcia z języka
angielskiego w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin. Zajęcia te obejmują
język specjalistyczny z zakresu pielęgniarstwa. Zajęciom tym przypisuje się
nie mniej niż 5 punktów ECTS.
W ramach kształcenia w grupie zajęć D przypisuje się nie mniej niż 5 punktów
ECTS  za  przygotowanie  pracy  dyplomowej  i  przygotowanie  do  egzaminu
dyplomowego.
W ramach realizacji programu studiów w grupach zajęć:
1) A i B – po 25% wymiaru godzin w każdej z tych grup zajęć (łącznie nie
więcej niż 230 godzin) oraz
2) C i D – po 35% wymiaru godzin w każdej z tych grup (łącznie nie więcej
niż  525  godzin)  –  może  być  realizowane  jako  praca  własna  studenta  pod
kierunkiem nauczycieli akademickich.

OSOBY PROWADZĄCE KSZTAŁCENIE

7. Kształcenie służące osiągnięciu efektów uczenia się w grupach zajęć A, B, C i 
D jest prowadzone przez nauczycieli akademickich lub inne osoby, 
posiadających kompetencje zawodowe lub naukowe oraz doświadczenie w 
zakresie właściwym dla prowadzonych zajęć.
2. Kształcenie służące osiągnięciu efektów uczenia się w grupach zajęć C i D,
w ramach zajęć obejmujących treści kształcenia z zakresu opieki 
pielęgniarskiej i położniczej, jest prowadzone przez nauczycieli akademickich 
lub inne osoby, posiadających prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub 
zawodu położnej oraz co najmniej roczną praktykę zawodową w zakresie 
właściwym dla prowadzonych zajęć.
3. Zajęcia praktyczne są prowadzone przez nauczycieli akademickich lub inne
osoby, posiadających prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub zawodu 
położnej oraz co najmniej roczną praktykę zawodową w zakresie właściwym 
dla prowadzonych zajęć.
4. Praktyki zawodowe są prowadzone pod kierunkiem osoby posiadającej 
prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub zawodu położnej, będącej 
pracownikiem danego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w 



którym odbywa się praktyka, a nadzór nad realizacją praktyk sprawuje 
opiekun praktyk z uczelni.
5. Promotorem pracy dyplomowej jest nauczyciel akademicki posiadający co
najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz prawo wykonywania
zawodu pielęgniarki.



KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA

Lp
.

Rozp. MNiSW z dnia 9.05.2012r. Rozp. MNiSW z dnia 26.07.2019r.

PROFIL KSZTAŁCENIA

1. Studia mają profil praktyczny. W przypadku studiów o profilu:
1) ogólnoakademickim – program studiów obejmuje zajęcia lub grupy
zajęć, związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w 
dyscyplinie naukowej, do której jest przyporządkowany kierunek 
studiów, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze większym niż 
50% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów i
uwzględnia udział studentów w zajęciach przygotowujących do 
prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej działalności;
2) praktycznym – program studiów obejmuje zajęcia lub grupy zajęć 
kształtujące umiejętności praktyczne, którym przypisano punkty ECTS 
w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS koniecznej do 
ukończenia studiów.

ORGANIZACJA STUDIÓW

A. Wybrane zagadnienia z zakresu nauk społecznych – 210 
godz., 17 ECTS
B. Nauki z zakresu opieki specjalistycznej – 215 godz., 18 
ECTS
Praktyki zawodowe – 160 godz. 8 ECTS
Egzamin magisterski – 20 ECTS
Razem585 godz. 63 ECTS

A. Nauki społeczne i humanistyczne – 270 godz. 23 ECTS
B. Zaawansowana praktyka pielęgniarska – 510 godz. 40 ECTS
C. Badania naukowe i rozwój pielęgniarstwa – 170 godz. 15 ECTS
D. Praktyki zawodowe – 200 godz. 10 ECTS
     Razem 1150 godz. 88 ECTS

ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

2. Wychowanie fizyczne jest przedmiotem nieobowiązkowym. 
Uczelnie medyczne zapewniają studentom bezpłatny dostęp do 
obiektów sportowych, umożliwiając uprawianie sportu, 
uczestniczenie w zajęciach rekreacyjnych oraz kształtowanie 
prozdrowotnych postaw, w wymiarze co najmniej 30 godzin rocznie.

Zajęcia z wychowania fizycznego są zajęciami obowiązkowymi na studiach
stacjonarnych, prowadzonymi w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin. 
Zajęciom tym nie przypisuje się punktów ECTS.



ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

3.
Nieodłącznym elementem kształcenia na studiach drugiego stopnia 
są praktyki, które powinny trwać nie krócej niż 160go-dzin (4 
tygodnie) i którym należy przypisać nie mniej niż 8 punktów ECTS. 
W ramach kształcenia praktycznego są realizowane efekty 
kształcenia zawarte w grupach AiB szczegółowych efektów 
kształcenia. Kształcenie praktyczne może być realizowane w 
specjalistycznych przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego oraz 
placówkach oświatowo-wychowawczych.

E-LEARNING

4.

Kształcenie w zakresie grup zajęć A, B i C może być prowadzone
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Liczba punktów 
ECTS, jaka może być uzyskana w ramach tego kształcenia, nie może być 
większa niż 10% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia 
studiów.

PRAKTYKI ZAWODOWE

5. Zajęcia praktyczne są realizowane pod kierunkiem i bezpośrednim 
nadzorem nauczyciela akademickiego. Praktyki zawodowe są 
realizowane pod kierunkiem osoby prowadzącej praktykę 
(pielęgniarki), pracownika danego przedsiębiorstwa podmiotu 
leczniczego. Nadzór nad realizacją praktyk zawodowych sprawuje 
opiekun praktyk w uczelni. 

Praktyki zawodowe mają na celu osiągnięcie efektów uczenia się ujętych w
grupach zajęć A i B.
Zakres praktyk zawodowych:
Zarządzanie w pielęgniarstwie 20 godz.
Edukacja terapeutyczna w wybranych chorobach przewlekłych 40 godz.
Opieka onkologiczna 40 godz.
Wentylacja mechaniczna długoterminowa w opiece stacjonarnej i domowej
(oddział intensywnej terapii, oddział chorób płuc i poradnia leczenia
domowego tlenem) 40 godz.
Pracownia endoskopowa 40 godz.
Podstawowa opieka zdrowotna (gabinet pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej i gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) 20 godz.
Razem 200 godz.

ZAJĘCIA Z DZIEDZINY NAUK SPOŁECZNYCH

6. Na studiach drugiego stopnia jest realizowany język angielski na 
poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

W ramach  kształcenia  w zakresie  grupy  zajęć  A są  prowadzone  zajęcia  z
języka  angielskiego  w wymiarze  nie  mniejszym niż  90  godzin.  Zajęcia  te



Językowego, który jest sprofilowany zawodowo, w wymiarze nie 
mniejszym niż 90 godzin. Należy mu przypisać nie mniej niż 7 
punktów ECTS.
Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do 
egzaminu dyplomowego student otrzymuje 20 punktów 
ECTS.

obejmują  język  specjalistyczny  z  zakresu  pielęgniarstwa.  Zajęciom  tym
przypisuje się nie mniej niż 6 punktów ECTS.
Program studiów umożliwia studentom uzyskanie nie mniej niż 20 punktów
ECTS  za  przygotowanie  pracy  dyplomowej  i  przygotowanie  do  egzaminu
dyplomowego.

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

7.

Do dyspozycji uczelni pozostawia się 625 godzin zajęć (50 punktów
ECTS), które mogą być realizowane jako zajęcia obowiązkowe albo
fakultatywne, uzupełniające wiedzę, umiejętności i kompetencje w 
grupach A i B szczegółowych efektów kształcenia albo poza tymi 
grupami. Zajęcia fakultatywne powinny stanowić nie mniej niż 10%
wszystkich zajęć pozostających do dyspozycji uczelni.

Do dyspozycji uczelni pozostawia się nie mniej niż 150 godzin zajęć
dydaktycznych (12 punktów ECTS), które mogą być realizowane jako zajęcia
uzupełniające efekty uczenia się w grupach zajęć A, B i C, z tym, że program
studiów umożliwia studentowi wybór zajęć, którym przypisano punkty ECTS
w wymiarze  nie mniejszym niż 5% liczby punktów ECTS koniecznej do
ukończenia studiów.

OSOBY PROWADZĄCE KSZTAŁCENIE

7.

Kształcenie służące osiągnięciu efektów uczenia się w grupach zajęć A, B i C 
jest prowadzone przez nauczycieli akademickich lub inne osoby, 
posiadających kompetencje zawodowe lub naukowe oraz doświadczenie w 
zakresie właściwym dla prowadzonych zajęć.
Kształcenie służące osiągnięciu efektów uczenia się w g rupie zajęć A , B i C ,
w ramach zajęć obejmujących treści kształcenia z zakresu opieki 
pielęgniarskiej, jest prowadzone przez nauczycieli akademickich lub inne 
osoby, posiadających prawo wykonywania zawodu pielęgniarki oraz co 
najmniej roczną praktykę zawodową w zakresie właściwym dla prowadzonych
zajęć.
Praktyki zawodowe są prowadzone pod kierunkiem osoby posiadającej prawo
wykonywania zawodu pielęgniarki będącej pracownikiem danego podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą, w którym odbywa się praktyka, a nadzór 
nad realizacją praktyk sprawuje opiekun praktyk z uczelni.



KIERUNEK POŁOŻNICTWO I STOPNIA

Lp
.

Rozp. MNiSW z dnia 9.05.2012r. Rozp. MNiSW z dnia 26.07.2019r.

PROFIL KSZTAŁCENIA

1. Studia mają profil praktyczny. W przypadku studiów o profilu:
1) ogólnoakademickim – program studiów obejmuje zajęcia lub grupy
zajęć, związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w 
dyscyplinie naukowej, do której jest przyporządkowany kierunek 
studiów, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze większym niż 
50% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów i 
uwzględnia udział studentów w zajęciach przygotowujących do 
prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej działalności;
2) praktycznym – program studiów obejmuje zajęcia lub grupy zajęć 
kształtujące umiejętności praktyczne, którym przypisano punkty ECTS 
w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS koniecznej do 
ukończenia studiów.

ORGANIZACJA STUDIÓW

2. A. Nauki podstawowe – 480 godz. 16 ECTS
B. Nauki społeczne z językiem angielskim – 360 + 120 = 480 
godz. 16 ECTS
C. Nauki w zakresie podstaw opieki położniczej – 600 godz. 
24 ECTS
D. Nauki w zakresie opieki specjalistycznej – 860 godz. 34 
ECTS
Zajęcia praktyczne – 1100 godz. 55 ECTS
Praktyki zawodowe – 1200 godz. 30 ECTS
Egzamin dyplomowy – 5 ECTS
Razem 4720 godz. 180 ECTS

A. Nauki podstawowe – 500 godz. 19 ECTS
B. Nauki społeczne i humanistyczne - 420 godz.15 ECTS
C. Nauki w zakresie podstaw opieki położniczej - 600 godz. 22 ECTS
D. Nauki w zakresie opieki specjalistycznej – 900 godz. 35 ECTS
E. Zajęcia praktyczne – 1100 godz. 43 ECTS
F. Praktyki zawodowe – 1200 godz. 46 ECTS
Razem 4720 godz.180 ECTS

ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO



3. Wychowanie fizyczne jest przedmiotem nieobowiązkowym. 
Uczelnie medyczne zapewniają studentom bezpłatny dostęp do 
obiektów sportowych, umożliwiając uprawianie sportu, 
uczestniczenie w zajęciach rekreacyjnych oraz kształtowanie 
prozdrowotnych postaw, w wymiarze co najmniej 30 godzin rocznie.

Zajęcia z wychowania fizycznego są zajęciami obowiązkowymi na studiach
stacjonarnych, prowadzonymi w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin. 
Zajęciom tym nie przypisuje się punktów ECTS.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

4. Kształtowanie umiejętności praktycznych w warunkach naturalnych 
jest poprzedzone kształtowaniem tych umiejętności w warunkach 
symulowanych – w pracowniach umiejętności położniczych lub 
pielęgniarskich. Kształcenie praktyczne może odbywać się w 
oparciu o bazę własną uczelni lub w przedsiębiorstwach podmiotu 
lecznicze-go. Miejscem kształcenia praktycznego – zajęć 
praktycznych i praktyk zawodowych – powinny być: sale porodowe,
oddziały położnicze, oddziały noworodkowe (położniczo-
noworodkowe), oddziały patologii ciąży, oddziały ginekologiczne, 
od-działy onkologii ginekologicznej, oddziały internistyczne, 
oddziały chirurgiczne, oddziały pediatryczne (niemowlęce, patologii 
noworodka) w szpitalach klinicznych, instytutach badawczych, 
wieloprofilowych szpitalach o zasięgu regionalnym, ośrodkach 
położniczej oraz pielęgniarskiej opieki domowej i środowiskowej 
oraz w szkołach rodzenia. Zajęcia praktyczne są realizowane pod 
bezpośrednim nadzorem i kierunkiem nauczyciela akademickiego.
RAZEM: 1100 godzin/27,5 tygodnia/55 ECTS

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe organizuje się tak, aby zdobywanie
umiejętności praktycznych w warunkach naturalnych było poprzedzone 
zdobywaniem tych umiejętności w warunkach symulowanych niskiej 
wierności (w pracowniach umiejętności położniczych). Uczelnia realizuje co 
najmniej 5% liczby godzin zajęć praktycznych w warunkach symulowanych.
1. Podstawy opieki położniczej zmiana z 8 na 6 ECTS
2. Techniki położnicze i prowadzenie porodu zmiana z 16 na 11 ECTS
3. Promocja zdrowia bz
4. Podstawowa opieka zdrowotna bz
5. Położnictwo i opieka położnicza zmiana z 6 na 4 ECTS
6. Ginekologia i opieka ginekologiczna zmiana z 6 na 4 ECTS
7. Neonatologia i opieka neonatologiczna zmiana z 4 na 3 ECTS
8. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne bz
9. Choroby wewnętrzne bz
10. Chirurgia bz
11. Psychiatria bz
12. Anestezjologia i stany zagrożenia życia bz
13. Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii bz

RAZEM 1100 godz., 27,5 tyg., 43 ECTS

E-LEARNING

5.

Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość może 
być prowadzone w grupach zajęć A, B, C i D. Liczba punktów ECTS, jaka 
może być uzyskana w ramach tego kształcenia, nie może być większa niż 
10% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów.

PRAKTYKI ZAWODOWE

6. Praktyki zawodowe są realizowane pod kierunkiem osoby 1. Podstawy opieki położniczej zmiana z 2 na 3 ECTS



prowadzącej praktykę (położnej lub pielęgniarki), pracownika 
danego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Nadzór nad 
realizacją praktyk zawodowych sprawuje opiekun praktyk w 
uczelni.
RAZEM: 1200 godzin/30 tygodni/ 30 ECTS

2. Techniki położnicze i prowadzenie porodu zmiana z 9 na 13 ECTS
3. Promocja zdrowia brak praktyk
4. Podstawowa opieka zdrowotna zmiana z 2 na 3 ECTS
5. Położnictwo i opieka położnicza zmiana z 5 na 7 ECTS
6. Ginekologia i opieka ginekologiczna zmiana z 5 na 7 ECTS 
7. Neonatologia i opieka neonatologiczna zmiana z 2 na 3 ECTS
8. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne zmiana z 1 na 2 ECTS
9. Choroby wewnętrzne zmiana z 1 na 2 ECTS
10.Chirurgia zmiana z 1 na 2 ECTS
11.Psychiatria zmiana z 1 na 2 ECTS
12.Anestezjologia i stany zagrożenia życia zmiana z 1 na 2 ECTS
13.Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii brak praktyk
     RAZEM 1200 godz., 30 tygodni, 46 ECTS

ZAJĘCIA Z DZIEDZINY NAUK SPOŁECZNYCH

7.

Na studiach pierwszego stopnia jest realizowany język angielski na 
poziomie biegłości B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego, który jest sprofilowany zawodowo, w wymiarze nie 
mniejszym niż 120 godzin. Należy mu przypisać nie mniej niż 4 
punkty ECTS.
Uczelnia może realizować program kształcenia bez udziału 
nauczyciela akademickiego w zakresie:
1) nauk podstawowych i nauk społecznych po 25% wymiaru godzin
w każdym z tych zakresów (nie więcej niż 240godzin);
2) podstaw opieki położniczej i opieki specjalistycznej po 35% 
wymiaru godzin w każdym z tych zakresów (nie więcej niż 
511godzin).
Za przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu 
dyplomowego, składającego się z części teoretycznej i praktycznej, 
student otrzymuje 5 punktów ECTS.

W ramach  kształcenia  w  zakresie  grupy  zajęć  B  są  prowadzone  zajęcia  z
języka angielskiego w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin.  Zajęcia te
obejmują  język  specjalistyczny  z  zakresu  położnictwa.  Zajęciom  tym
przypisuje się nie mniej niż 5 punktów ECTS.
W ramach kształcenia w zakresie grupy zajęć D przypisuje się nie mniej niż
5 punktów ECTS za przygotowanie  pracy dyplomowej  i  przygotowanie do
egzaminu dyplomowego.
W ramach realizacji programu studiów w zakresie grup zajęć:
1) A i B – po 25% wymiaru godzin w każdej z tych grup zajęć (łącznie nie
więcej niż 230 godzin) oraz
2) C i D – po 35% wymiaru godzin w każdej z tych grup zajęć (łącznie nie
więcej niż 525 godzin) – może być realizowane jako praca własna studenta
pod kierunkiem nauczycieli akademickich.

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

8. Do dyspozycji uczelni pozostawia się 625 godzin zajęć (50 punktów
ECTS), które mogą być realizowane jako zajęcia obowiązkowe albo
fakultatywne, uzupełniające wiedzę, umiejętności i kompetencje w 

Do dyspozycji uczelni pozostawia się nie mniej niż 150 godzin zajęć
dydaktycznych (12 punktów ECTS), które mogą być realizowane jako zajęcia
uzupełniające efekty uczenia się w grupach zajęć A, B i C, z tym, że program



grupach A i B szczegółowych efektów kształcenia albo poza tymi 
grupami. Zajęcia fakultatywne powinny stanowić nie mniej niż 10%
wszystkich zajęć pozostających do dyspozycji uczelni.

studiów umożliwia studentowi wybór zajęć, którym przypisano punkty ECTS
w wymiarze  nie mniejszym niż 5% liczby punktów ECTS koniecznej do
ukończenia studiów.

OSOBY PROWADZĄCE KSZTAŁCENIE

9.

Kształcenie służące osiągnięciu efektów uczenia się w grupach zajęć A, B, C i 
D jest prowadzone przez nauczycieli akademickich lub inne osoby, 
posiadających kompetencje zawodowe lub naukowe oraz doświadczenie w 
zakresie właściwym dla prowadzonych zajęć.
Kształcenie służące osiągnięciu efektów uczenia się w grupach zajęć C i D ,
w ramach zajęć obejmujących treści kształcenia z zakresu opieki położniczej i 
pielęgniarskiej, jest prowadzone przez nauczycieli akademickich lub inne 
osoby, posiadających prawo wykonywania zawodu położnej lub zawodu 
pielęgniarki oraz co najmniej roczną praktykę zawodową w zakresie 
właściwym dla prowadzonych zajęć.
Zajęcia praktyczne są prowadzone przez nauczycieli akademickich lub inne
osoby, posiadających prawo wykonywania zawodu położnej lub zawodu 
pielęgniarki oraz co najmniej roczną praktykę zawodową w zakresie 
właściwym dla prowadzonych zajęć.
Praktyki zawodowe są prowadzone pod kierunkiem osoby posiadającej prawo
wykonywania zawodu położnej lub zawodu pielęgniarki, będącej 
pracownikiem danego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w 
którym odbywa się praktyka, a nadzór nad prowadzeniem praktyk sprawuje 
opiekun praktyk z uczelni.
Promotorem pracy dyplomowej jest nauczyciel akademicki posiadający co
najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i prawo wykonywania 
zawodu położnej.



KIERUNEK POŁOŻNICTWO II STOPNIA

Lp
.

Rozp. MNiSW z dnia 9.05.2012r. Rozp. MNiSW z dnia 26.07.2019r.

PROFIL KSZTAŁCENIA

1. Studia mają profil praktyczny. W przypadku studiów o profilu:
1) ogólnoakademickim – program studiów obejmuje zajęcia lub grupy
zajęć, związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w 
dyscyplinie naukowej, do której jest przyporządkowany kierunek 
studiów, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze większym niż 
50% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów i 
uwzględnia udział studentów w zajęciach przygotowujących do 
prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej działalności;
2) praktycznym – program studiów obejmuje zajęcia lub grupy zajęć 
kształtujące umiejętności praktyczne, którym przypisano punkty ECTS 
w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS koniecznej do 
ukończenia studiów.

ORGANIZACJA STUDIÓW

2. A. Wybrane zagadnienia z nauk społecznych – 210 godz.17 
ECTS
B. Nauki w zakresie opieki specjalistycznej – 215 godz. 18 
ECTS
Praktyki zawodowe – 160 godz. 8 ECTS 
Egzamin magisterski – 20 ECTS
Razem585 godz. 63 ECTS

A. Nauki społeczne i humanistyczne – 270 godz. 23 ECTS
B. Zaawansowana praktyka położnicza – 510 godz. 40 ECTS
C. Badania naukowe i rozwój praktyki położniczej - 170 godz. 15 
ECTS
D. Praktyki zawodowe – 200 godz. 10 ECTS
Razem 1150godz. 88 ECTS

ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

3. Wychowanie fizyczne jest przedmiotem nieobowiązkowym. 
Uczelnie medyczne zapewniają studentom bezpłatny dostęp do 
obiektów sportowych, umożliwiając uprawianie sportu, 
uczestniczenie w zajęciach rekreacyjnych oraz kształtowanie 



prozdrowotnych postaw, w wymiarze co najmniej 30godzin rocznie.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

4. W ramach kształcenia praktycznego są realizowane efekty 
kształcenia zawarte w grupach A i B szczegółowych efektów 
kształcenia. Kształcenie praktyczne może być realizowane w 
specjalistycznych przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego oraz 
placówkach oświatowo-wychowawczych

E-LEARNING

5.

Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość może 
być prowadzone w grupach zajęć A, B i C. Liczba punktów ECTS, jaka może 
być uzyskana w ramach tego kształcenia, nie może być większa niż 10% 
liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów.

PRAKTYKI ZAWODOWE

6. Nieodłącznym elementem kształcenia na studiach drugiego stopnia 
są praktyki, które powinny trwać nie krócej niż 160godzin (4 
tygodnie) i którym należy przypisać nie mniej niż 8 punktów 
ECTS.

Zakres praktyk zawodowych: 
Zarządzanie w położnictwie  – 20 godz.
Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii – 60 godz.
Opieka specjalistyczna nad pacjentką i jej rodziną w ujęciu 

interdyscyplinarnym – 60 godz.
Edukacja w praktyce zawodowej położnej – 60 godz.
Razem 200 godz.

Praktyki zawodowe odbywają się w podmiotach wykonujących działalność
leczniczą, z którymi uczelnia zawarła umowy lub porozumienia, w 

szczególności w:
1) oddziałach ginekologii onkologicznej, onkologii ginekologicznej lub 

chirurgii onkologicznej;
2) poradniach leczenia bólu;
3) poradniach laktacyjnych;
4) poradniach diabetologicznych;
5) pracowniach ultrasonograficznych.



ZAJĘCIA Z DZIEDZINY NAUK SPOŁECZNYCH

7.

Na studiach drugiego stopnia jest realizowany język angielski na 
poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego, który jest sprofilowany zawodowo, w wymiarze nie 
mniejszym niż 90 godzin. Należy mu przypisać nie mniej niż 7 
punktów ECTS.
Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu
dyplomowego student otrzymuje 20 punktów ECTS.

W trakcie kształcenia w grupie zajęć A są prowadzone zajęcia z języka
angielskiego w wymiarze nie mniejszym niż 90 godzin. Zajęcia te obejmują
język specjalistyczny z zakresu położnictwa. Zajęciom tym przypisuje się nie
mniej niż 6 punktów ECTS.
Program studiów umożliwia studentom uzyskanie nie mniej niż 20 punktów
ECTS  za  przygotowanie  pracy  dyplomowej  i  przygotowanie  do  egzaminu
dyplomowego.

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

8.

Do dyspozycji uczelni pozostawia się 625 godzin zajęć (50 punktów
ECTS), które mogą być realizowane jako zajęcia obowiązkowe lub 
fakultatywne, uzupełniające wiedzę, umiejętności i kompetencje w 
grupie A lub B szczegółowych treści kształcenia lub poza tymi 
grupami. Zajęcia fakultatywne powinny stanowić nie mniej niż 
10% wszystkich zajęć pozostających do dyspozycji uczelni

Do dyspozycji  uczelni  pozostawia  się  nie  mniej  niż  150  godzin  zajęć  (12
punktów  ECTS),  które  mogą  być  realizowane  jako  zajęcia  uzupełniające
wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w grupach zajęć A, B i C, z tym
że program studiów umożliwia studentowi wybór  zajęć,  którym przypisano
punkty ECTS w wymiarze  nie mniejszym niż 5% liczby punktów ECTS
koniecznej do ukończenia studiów.

OSOBY PROWADZĄCE KSZTAŁCENIE

9.

Nauczanie przedmiotów (treści kierunkowych lub zawodowych) w 
zakresie opieki specjalistycznej, przedmiotów dotyczących w 
swojej treści opieki położniczej (opieki sprawowanej przez położną 
i obszarów funkcjonowania pielęgniarstwa i zawodu położnej) oraz 
kształcenie praktyczne prowadzą nauczyciele akademiccy 
posiadający prawo wykonywania zawodu położnej lub pielęgniarki 
oraz co najmniej roczną praktykę zawodową zgodną z nauczanym 
przedmiotem.

Kształcenie służące osiągnięciu efektów uczenia się w grupach zajęć A, B i C 
jest prowadzone przez nauczycieli akademickich lub inne osoby, 
posiadających kompetencje zawodowe lub naukowe oraz doświadczenie w 
zakresie właściwym dla prowadzonych zajęć.
Kształcenie służące osiągnięciu efektów uczenia się w grupach z ajęć A , B i 
C, w ramach zajęć obejmujących treści z zakresu opieki położniczej i 
pielęgniarskiej, jest prowadzone przez nauczycieli akademickich lub inne 
osoby, posiadających prawo wykonywania zawodu położnej lub zawodu 
pielęgniarki oraz co najmniej roczną praktykę zawodową w zakresie 
właściwym dla prowadzonych zajęć.
Praktyki zawodowe są prowadzone pod kierunkiem osoby posiadającej prawo
wykonywania zawodu położnej, będącej pracownikiem danego podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą, a nadzór nad prowadzeniem praktyk 
sprawuje opiekun praktyk z uczelni. Praktyki zawodowe w zakresie 
diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii są prowadzone 
pod kierunkiem osoby posiadającej kompetencje zawodowe oraz 
doświadczenie w tym zakresie.



KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA

Lp
.

Rozp. MNiSW z dnia 24 sierpnia 2016r.wsprawie standardów
kształcenia na kierunku analityka medyczna/medycyna

laboratoryjna

Rozp. MNiSW z dnia 26.07.2019r.

PROFIL KSZTAŁCENIA

1. Kierunek studiów przyporządkowany jest głównie do obszaru 
nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze 
fizycznej, do dziedziny nauk medycznych oraz dyscypliny 
naukowej – biologia medyczna.

W przypadku studiów o profilu:
1) ogólnoakademickim – program studiów obejmuje zajęcia lub grupy
zajęć, związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w 
dyscyplinie naukowej, do której jest przyporządkowany kierunek 
studiów, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze większym niż 
50% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów i 
uwzględnia udział studentów w zajęciach przygotowujących do 
prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej działalności;
2) praktycznym – program studiów obejmuje zajęcia lub grupy zajęć 
kształtujące umiejętności praktyczne, którym przypisano punkty ECTS 
w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS koniecznej do 
ukończenia studiów.

ORGANIZACJA STUDIÓW

2. A. Nauki biologiczno-medyczne – 35 ECTS
B. Nauki chemiczne i elementy statystyki – 30 ECTS
C. Nauki behawioralne i społeczne, 15 ECTS w tym: 
− język obcy – 5 ECTS
− wychowanie fizyczne – 2 ECTS
D. Nauki kliniczne oraz prawne i organizacyjne aspekty 
medycyny laboratoryjnej – 15 ECTS
E. Naukowe i praktyczne aspekty medycyny laboratoryjnej – 
50 ECTS
F. Naukowe aspekty praktyki diagnostycznej – 90 ECTS

A. Nauki biologiczno-medyczne 600 godz.  45 ECTS
B. Nauki chemiczne i elementy statystyki 450 godz. 30 ECTS
C. Nauki behawioralne i społeczne 250 godz. 15 ECTS, w tym 5 – 
język obcy
D. Nauki kliniczne oraz prawne i organizacyjne aspekty medycyny 
laboratoryjnej 240 godz. 15 ECTS
E. Naukowe aspekty medycyny laboratoryjnej 700 godz. 50 ECTS
F. Praktyczne aspekty medycyny laboratoryjnej 1000 godz. 70 ECTS
G. Metodologia badań naukowych 450 godz. 25 ECTS
H. Praktyki zawodowe 600 godz. 20 ECTS



G. Metodologia badań naukowych – 20 ECTS
H. Praktyki zawodowe – 15 ECTS
Razem 270 ECTS

Razem 4290 godz. 270 ECTS

ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

3. Zajęcia z wychowania fizycznego są zajęciami obowiązkowymi na studiach
stacjonarnych, prowadzonymi w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin. 
Zajęciom tym nie przypisuje się punktów ECTS.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

4. Co najmniej 60% punktów ECTS określonych dla kierunku 
stanowią zajęcia służące zdobywaniu przez studenta umiejętności 
praktycznych i kompetencji społecznych zorganizowane w formie 
seminariów, ćwiczeń audytoryjnych lub laboratoryjnych. 
Modułom zajęć powiązanych z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym należy przypisać punkty ECTS w wymiarze większym 
niż 50% liczby punktów ECTS określonych dla kierunku. 
W grupie F szczegółowych efektów kształcenia nie mniej niż 20% 
liczby punktów ECTS powinny stanowić zajęcia z zakresu 
praktycznej nauki zawodu.

E-LEARNING

5.

Liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być 
większa niż 25% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia 
studiów.

PRAKTYKI ZAWODOWE

6. Praktyki zawodowe – łącznie w wymiarze co najmniej trzech 
miesięcy – powinny odbywać się w medycznych laboratoriach 
diagnostycznych i powinny służyć osiągnięciu efektów kształcenia 
z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze co najmniej 600 godzin
i przypisuje się im co najmniej 20 punktów ECTS.

ZAJĘCIA Z DZIEDZINY NAUK SPOŁECZNYCH

7. W ramach kształcenia na kierunku analityka medyczna/medycyna 
laboratoryjna uczelnia umożliwia studentom: 
1) uzyskanie nie mniej niż 190 punktów ECTS w ramach zajęć 

Program studiów umożliwia studentom uzyskanie nie mniej niż:
1) 5 punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych 

lub nauk społecznych;



wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich; 
2) uzyskanie nie mniej niż 5 punktów ECTS w ramach 
niezwiązanych z kierunkiem studiów zajęć ogólnouczelnianych lub 
zajęć na innym kierunku studiów; 
3) uzyskanie nie mniej niż 5 punktów ECTS w ramach zajęć z 
obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych;
4) wybór modułów zajęć, którym przypisano punkty ECTS w 
wymiarze nie mniejszym niż 5% liczby punktów ECTS określonych
dla kierunku.
Za przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu 
dyplomowego student uzyskuje 20 punktów ECTS.

2) 25 punktów ECTS za przygotowanie pracy dyplomowej i 
przygotowanie do egzaminu dyplomowego.

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

8.
Do dyspozycji uczelni pozostawia się 30 punktów ECTS, które 
mogą być realizowane jako zajęcia obowiązkowe lub fakultatywne.

Do  dyspozycji  uczelni  pozostawia  się  nie  mniej  niż  510  godzin  zajęć  (30
punktów  ECTS),  które  mogą  być  realizowane  jako  zajęcia  uzupełniające
efekty  uczenia  się  w  kategoriach  wiedzy,  umiejętności  lub  kompetencji
społecznych, z tym że program studiów umożliwia studentowi wybór zajęć,
którym przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 5% liczby
punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów.

OSOBY PROWADZĄCE KSZTAŁCENIE

9.

Kształcenie służące osiągnięciu efektów uczenia się w grupach zajęć jest 
prowadzone przez nauczycieli akademickich lub inne osoby, posiadających 
kompetencje zawodowe lub naukowe oraz doświadczenie w zakresie 
właściwym dla prowadzonych zajęć, z tym że w grupach zajęć E i F jest 
prowadzone przez nauczycieli akademickich lub inne osoby,
posiadających dorobek naukowy w dyscyplinie naukowej – nauki medyczne 
lub nauki farmaceutyczne, lub kompetencje zawodowe i tytuł specjalisty lub 
specjalizację w dziedzinie adekwatnej do prowadzonych zajęć oraz 
doświadczenie w zakresie właściwym dla  prowadzonych zajęć.



KIERUNEK FIZJOTERAPIA I RATOWNICTWO MEDYCZNE

Lp
.

W Rozp. MNiSW z dnia 26.07.2019r.

21 sierpnia 2019r. w Dzienniku Ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1573) zostało opublikowane Rozporządzenie MNiSW w sprawie standardów
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu m.in. fizjoterapeuty i ratownika medycznego.


