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WSTĘP 

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest kontynuatorem tradycji kształcenia 

pielęgniarek na ziemi jeleniogórskiej, które odbywało się w szkole medycznej im. Anny Rydlówny. Kształcenie 

kadr pielęgniarskich rozpoczęto tuż po zakończeniu II wojny światowej, początkowo w Liceum Medycznym, 

następnie w oparciu o Medyczne Studium Zawodowe, a od roku 2000 poprzez Kolegium Karkonoskie na 

poziomie licencjackim w systemie studiów dziennych i zaocznych będących kontynuacją 50 letniej tradycji 

kształcenia pielęgniarek w Jeleniej Górze. W latach 2004/2005 uruchomione zostały studia zawodowe 

licencjackie, niestacjonarne (tzw. pomostowe), początkowo płatne, a następnie współfinansowane przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, które trwały aż do zakończenia Projektu. 

Wieloletnia tradycja kształcenia pielęgniarek w naszym regionie umożliwia Studentom kierunku 

Pielęgniarstwo, kształtowanie aktywnych postaw wobec dziedzictwa naukowo-kulturowego naszego kraju 

i regionu oraz wyrażania ich w działalności pielęgniarskiej, naukowej i społecznej poprzez poznanie najnowszej 

problematyki ogólnomedycznej, społecznej i pielęgniarskiej, rozpoznanie przez  Studenta bogactwa treści 

i znaczenia profesji; zdobycie doświadczenia w trakcie studiów będącego  inspiracją w działalności 

społeczno-zawodowej. Uwrażliwienie wysoko wykwalifikowanego pracownika ochrony zdrowia wobec 

wszelkich przejawów ludzkiej niedoli i niesprawności, rozwijanie głębokiej kreatywności wobec spraw 

ludzkich i problemów społecznych oraz uwypuklenie w środowisku lokalnym i zawodowym wartości 

zdobywania wiedzy i systematycznego podnoszenia kompetencji, to tylko niektóre z korzyści wynikających z 

bogatej oferty form  działalności dydaktycznej, wychowawczej i organizacyjnej.  

Otrzymana Akredytacja Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA) oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej 

Szkół Pielęgniarek i Położnych (KRASPiP) dowodzi wysokiej jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo.  

Pielęgniarstwo jest działalnością praktyczną i jako młoda dyscyplina naukowa rozwija się na styku nauk 

medycznych i humanistycznych. Pielęgnowanie to profesjonalne pomaganie i towarzyszenie człowiekowi 

i grupie ludzi zdrowych i chorych w kształtowaniu umiejętności samoopieki i samopielęgnacji w celu 

utrzymania komfortu życia codziennego w zdrowiu i w życiu z chorobą. Po ukończeniu studiów pierwszego 

stopnia Absolwenci mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w naszej Uczelni 

oraz kontynuowania kształcenia w systemie doskonalenia zawodowego pielęgniarek i uzyskiwania specjalizacji 

zawodowych zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. 

Zmniejszająca się liczba pracujących w zawodzie pielęgniarek w polskiej ochronie zdrowia spowodowała 

lukę pokoleniową w zawodzie i co za tym idzie brak wymiany pokoleniowej gwarantującej zastępowalność. 

Sytuacja ta obserwowana w ostatnich latach wynika z braku zainteresowania młodzieży studiami 

pielęgniarskimi oraz migracją zawodową do krajów Europy Zachodniej, gdzie warunki płacowe i warunki pracy 

w zawodzie pielęgniarki są korzystniejsze. 

Głównym założeniem projektu jest zwiększenie liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo i jest 

odpowiedzią na wciąż zmniejszającą się liczbę pielęgniarek pracujących w systemie opieki zdrowotnej w 

Polsce. 

Absolwent studiów I stopnia kierunku Pielęgniarstwo jest przygotowany do efektywnego wykonywania 

zawodu pielęgniarki/pielęgniarza poprzez: 

- wykorzystanie stworzonych warunków do pogłębiania nabytych kompetencji zawodowych, 

-wspomagania rozwoju społecznego każdego członka zespołu terapeutycznego, 

- promowania ciągłego doskonalenia zawodowego, 

- rozwijania umiejętności badawczych, zainteresowań poznawczych i postaw innowacyjnych. 
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I. Cel główny  

Celem projektu pod nazwą "Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów 

i absolwentów kierunku pielęgniarstwo" jest poprawa jakości kształcenia wyższego w Karkonoskiej 

Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze (KPSW) na kierunkach medycznych, która przełoży się na 

zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia 

dodatkowej liczby absolwentów. Jednocześnie Projekt wpłynie na rozwój kompetencji zawodowych 

i kwalifikacji kadr medycznych. Przyczyni się także do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER, wpisując się 

w realizację celu szczegółowego osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.5 Rozwój usług 

pielęgniarskich, celu szczegółowego osi V Poprawa jakości kształcenia na kierunkach medycznych, celu 

tematycznego 10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się przez całe życie. 

Cel ten uczelnia zamierza osiągnąć dzięki podjęciu następujących działań:  

1. Opracowanie i wdrożenie uczelnianego programu rozwojowego dla kierunku pielęgniarstwo. 

2. Opracowanie i wdrożenie uczelnianego programu rozwoju absolwentów kierunku Pielęgniarstwo. 

KPSW prowadzi studia na I stopnia na kierunku pielęgniarstwo od roku 2006 oraz studia II stopnia od roku 

2017. Kierunek ten posiada pozytywne opinie:  

- Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych 39/IV/2015 z 15.01.2015 akredytacja na 

okres 4 lat (do 20.02.2019). 

- Polskiej Komisji Akredytacyjnej 628/2016 z 03.11.2016 ocena pozytywna (do 2022/2023).  

Liczba studentów rozpoczynających studia na kierunku pielęgniarstwo od kilku lat utrzymuje się na 

poziomie około 30-40 osób, z czego studia te kończy około 60% absolwentów. Najwięcej osób rezygnuje ze 

studiów w trakcie pierwszego roku studiów. 

Pracodawcy-podmioty lecznicze zgłaszają Uczelni potrzebę zwiększenia liczby absolwentów na kierunku 

pielęgniarstwo, którzy podejmą pracę w ich placówkach. Pozwoli to im na uzupełnienie braków kadrowych, 

spowodowanych odejściem pielęgniarek/pielęgniarzy na emeryturę. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny 

Jeleniogórskiej (największy szpital w regionie) jest gotowy, już w bieżącym roku, zatrudnić 60 pielęgniarek. 

Potrzeby te będą rosły, gdyż średnia wieku w tej grupie pracowników przekracza już w 2018 roku 50 lat. 

Jednocześnie interesariusze Uczelni zwracają uwagę na konieczność podniesienia kwalifikacji absolwentów 

w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi. Niezbędne więc jest podjęcie 

działań zachęcających absolwentów szkół średnich do podjęcia studiów na kierunku pielęgniarstwo oraz 

absolwentów tego kierunku studiów do podjęcia pracy zawodowej w podmiotach leczniczych w Polsce. 

KPSW w ramach programów rozwojowych planuje wdrożyć system stypendiów motywacyjnych oraz 

stypendiów szkoleniowych. Uczelnia umożliwi uczestnikom projektu udział w cyklu medycznych szkoleń 

zawodowych, realizowanych w trakcie ich zatrudnienia. Aby ułatwić absolwentom sprawne "wejście do 

zawodu" objęci zostaną programem stypendialno-szkoleniowym, otrzymają pomoc tutora - doświadczonego 

pracownika danej placówki. 

II. Realizacja programu 

Absolwent zrekrutowany zostanie do projektu na podstawie niżej określonych kryteriów formalnych: 

1. udokumentowanego pobierania stypendium motywacyjnego przez okres 2 lat, 

2. przedłożenia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu, 

3. potwierdzenia zatrudniania w polskim podmiocie leczniczym w pełnym wymiarze etatu.  
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Ogłoszenie o wynikach rekrutacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej Uczelni.  

III. Program szkoleń. 

Program szkoleń pogłębi kompetencje pielęgniarki w opiece specjalistycznej w zdrowiu i chorobie, 

w oparciu o najnowsze osiągnięcia medycyny przyczyniając się w ten sposób do kształcenia profesjonalnej 

kadry pielęgniarskiej. Wzbudzi również zainteresowanie samorozwojem, przyczyni się do pogłębienia 

samodyscypliny w zakresie doskonalenia zawodowego. Sekwencyjność w doborze kursów opracowana została 

na podstawie zasad dydaktyki od łatwego, do trudnego. Pogłębieniu wiedzy i umiejętności będą służyły kursy 

specjalistyczne, realizowane na początku stażu, a na ich podbudowie realizowane będą kursy kwalifikacyjne 

pozwalające na osiągnięcie wyższych kwalifikacji.  

A. "Prawo medyczne w zawodzie pielęgniarki". 

 60h (30h wykładów, 30h ćwiczeń) - czas trwania do 3 m-cy. 

Celem szkolenia będzie zapoznanie absolwentów z prawami i obowiązkami osób wykonujących zawód 

pielęgniarki w relacji do praw i obowiązków innych zawodów medycznych, szczególnie lekarza, a także do 

praw pacjenta. Zostaną omówione zasady i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu pielęgniarki w tym 

status prawny zawodu pielęgniarki, zakres przekazywanych informacji, tajemnica pielęgniarska, pielęgniarska 

dokumentacja medyczna i przetwarzanie danych, obowiązek i prawo doskonalenia zawodowego i 

odpowiedzialność prawna. Scharakteryzowane zostaną prawne podstawy zawodowej praktyki pielęgniarskiej i 

zatrudnienia pracowniczego oraz niepracowniczego w podmiocie leczniczym w tym status prawny zawodu 

pielęgniarki, powrót do wykonywania zawodu po dłuższej przerwie. Szczegółowy program szkolenia opracuje, 

przedstawi i przeprowadzi wyłoniony podmiot zewnętrzny. Szkolenie takie jest niezbędne na początku pracy 

każdej pielęgniarki/-rza, pozwoli zrozumieć skomplikowane kwestie związane z tym zawodem. 

B. Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek  "Wykonanie i interpretacja zapisu 

elektrokardiograficznego u dorosłych". 

 108 h (50h zajęć teoretycznych, 58h zajęć praktycznych) - czas trwania 3 m-ce. (zał. nr 1) 

Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki do wykonania u osoby dorosłej badania 

elektrokardiograficznego w spoczynku oraz do udziału w badaniach diagnostycznych oraz monitorowaniu 

pacjenta z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego, a także do interpretacji składowych prawidłowego 

zapisu czynności bioelektrycznej serca oraz rozpoznania cech elektrokardiograficznych wybranych stanów 

chorobowych, w tym stanów zagrożenia życia i zdrowia. Po ukończeniu kursu pielęgniarka jest uprawniona do 

wykonania zapisu EKG w spoczynku u osoby dorosłej, oceny jakości zapisu EKG pod względem technicznym, 

interpretacji prawidłowego elektrokardiogramu u osoby dorosłej według kryteriów rozpoznawczych, 

różnicowania podstawowych stanów oraz nieprawidłowości w zapisie EKG typu: zaburzenia rytmu oraz 

przewodzenia, niedokrwienie i martwica  mięśnia sercowego, ocena rytmu ze stymulatora, zaburzenia 

elektrolitowe, wpływ wybranych  leków na zapis EKG. Uprawniona będzie do założenia aparatu do 

całodobowego zapisu EKG – Holtera, przygotowania pacjenta dorosłego do wykonania testu wysiłkowego, 

pomiaru ciśnienia i tętna podczas testu wysiłkowego i oceny zapisu EKG na monitorze.  

C. Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek "Leczenie ran".  

140h (60h wykładów, 80h ćwiczeń) - czas trwania 3 m-ce. (zał. nr 2) 

Program kursu specjalistycznego "Leczenie ran dla pielęgniarek" (nowelizacja kursu 07 XII 2018) 

Celem kształcenia będzie przygotowanie absolwenta do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych 

w zakresie opieki nad chorym z raną odleżynową, owrzodzeniem nowotworowym, oparzeniem, odmrożeniem, 

raną urazową powierzchowną, owrzodzeniem kończyn dolnych, stopą cukrzycową oraz do zdejmowania szwów 

z rany.  
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Po ukończeniu kursu pielęgniarka jest uprawniona do doboru sposobu leczenia ran w zależności od fazy 

gojenia się, pobrania materiału biologicznego z rany do badania bakteriologicznego i innych badań np. grzybów 

i wirusów. Ukończenie kursu uprawnia pielęgniarkę do wykonania i interpretacji wskaźnika kostka/ramię oraz 

paluch/ramię, usuwania szwów z rany i zakładania sterii-stripów, badania tętna na tętnicach kończyn górnych 

i dolnych oraz zastosowania kompresjoterapii. Pielęgniarska będzie uprawniona do wykonania i interpretacji 

badań zaburzeń czucia przy użyciu monofilamentu, tip-termu  i kamertonu, wykonania i interpretacji pomiaru 

głębokości i planimetrii rany, stosowania terapii podciśnieniowej w leczeniu ran powierzchownych ora do 

edukacji chorego i rodziny w zakresie profilaktyki i leczenia ran przewlekłych. 

D. Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek "Resuscytacja krążeniowo - oddechowa". 

90h (20h wykładów, 30h ćwiczeń) - czas trwania 3 m-ce. (zał. nr 3) 

Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki i położnej do samodzielnego rozpoznania stanu nagłego 

zagrożenia zdrowotnego i podjęcia działań resuscytacyjnych u osób dorosłych oraz dzieci  i niemowląt zgodnie 

ze współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego. 

Po ukończeniu kursu pielęgniarka jest uprawniona do rozpoznania stanu zagrożenia zdrowotnego na 

podstawie monitorowania bezprzyrządowego i przyrządowego, planowania i realizacji interwencji w stanach 

zagrożenia zdrowotnego, wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych w tym wykonania 

defibrylacji elektrycznej z użyciem defibrylatora manualnego. Ukończenie kursu uprawnia pielęgniarkę do 

podawania leków i płynów infuzyjnych w stanach zagrożenia życia i zdrowia, wykonania udrożnienia 

przyrządowego dróg oddechowych przy użyciu: rurki ustno-gardłowej; rurki nosowo-gardłowej; worka 

samorozprężalnego z maską twarzową; maski krtaniowej (Laryngeal Mask Airway – LMA); rurki krtaniowej 

(Laryngeal Tube – LT) oraz innych przyrządów do udrożnienia dróg oddechowych. 

E. Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek w dziedzinie "Pielęgniarstwo geriatryczne". 

 305h (180h wykładów, 125h ćwiczeń) - czas trwania 6 m-cy. (zał. nr 4) 

Celem kursu kwalifikacyjnego jest zdobycie przez pielęgniarkę ogólnej wiedzy z zakresu geriatrii 

i pielęgniarstwa geriatrycznego oraz uzyskanie przez nią umiejętności postępowania i pielęgnowania chorych 

z typowymi schorzeniami wieku podeszłego. 

Po ukończeniu kursu pielęgniarka jest uprawniona do prowadzenia poradnictwa w zakresie żywienia 

seniorów, aktywizacji podopiecznych z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej. Ukończenie kursu 

uprawnia pielęgniarkę do doraźnego podawanie tlenu, pobierania materiału biologicznego do badań, 

interpretowania wyników badań laboratoryjnych oraz do przemieszczania pacjentów z ograniczeniami 

mobilności i długotrwale unieruchomionych i prowadzenia usprawniania ruchowego. 

F. Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek w dziedzinie "Pielęgniarstwo internistyczne". 

391h (160h wykładów, 231h ćwiczeń) - czas trwania 6 m-cy (zał. nr 5) 

Celem kursu kwalifikacyjnego jest zdobycie przez pielęgniarkę kwalifikacji do podejmowania 

samodzielnych świadczeń zdrowotnych i edukacyjnych, planowania opieki pielęgniarskiej uwzględniającej 

diagnozę pielęgniarską oraz realizacji opieki we współpracy z zespołem terapeutycznym u pacjenta leczonego w 

oddziale internistycznym. 

Po ukończeniu kursu pielęgniarka jest uprawniona do monitorowania przyrządowego i bezprzyrządowego 

podstawowych funkcji życiowych  i natężenia objawów chorobowych, rozpoznawania zaburzeń gospodarki 

wodno-elektrolitowej, kwasowo-zasadowej, wapniowo-fosforanowej na podstawie objawów klinicznych 

i badań laboratoryjnych oraz oceny stanu zdrowia i nasilenia objawów za pomocą wystandaryzowanych skal. 

Ukończenie kursu uprawnia pielęgniarkę do przygotowanie pacjenta i opieki po specjalistycznych badaniach 

diagnostycznych i terapeutycznych wykonywanych u pacjentów, oceny stopnia wyrównania cukrzycy na 
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podstawie wyników badań biochemicznych i klinicznych oraz podejmowania odpowiednich działań 

pielęgniarskich. Wykonywania zabiegów z zakresu rehabilitacji oddechowej, doraźnego podania tlenu.  

Podawania leków drogą wziewną, czynników wzrostu układu biało- i czerwonokrwinkowego, interferonu. 

Formułowania diagnozy pielęgniarskiej i przygotowania, realizowania i dokumentowania przebiegu opieki 

u pacjentów leczonych internistycznie.  
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IV. Harmonogram kursów realizowane w ramach programu rozwojowego dla studentów pielęgniarstwa 

Szkolenia realizowane w ramach programu rozwojowego dla studentów pielęgniarstwa - Program rozwojowy absolwenta 

Nazwa kursu/szkolenia Łącznie godzin zajęcia teoretyczne Zajęcia w m-cu zajęcia praktyczne 

Kursy/szkolenia w roku akademickim 2020/2021 i 2021/2022 - szkolenie i kursy specjalistyczne. 

I. 

Prawo medyczne w zawodzie 

pielęgniarki  

Realizowany przez firmę 

zewnętrzną 

60 godz. 30 godz. wykładów, 30 godz. 

ćwiczeń 

(1)sob - 10 godz. 

(1)niedz – 10 godz 

(2)sob - 10 godz. 

(2)niedz – 10 godz 

(3)sob - 10 godz. 

(3)niedz – 10 godz 

- 

Szkolenie - czas trwania – 3 miesiące, spotkania  1 x w miesiącu 

II. Kurs specjalistyczny 

„Wykonanie i interpretacja 

zapisu 

elektrokardiograficznego u 

dorosłych, dla pielęgniarek i 

położnych” 

Kurs własny 

108 godzin 50 godzin; Zajęcia teoretyczne 1 - 2 razy w m-cu 

2 dni, plus egzamin 

58 godzin 

Podstawy elektrokardiografii i 

technika badania EKG – 6 

godzin 

(1)sob 

organizacja+6 godz. suma 8 godzin 

Pracownia EKG; Oddział kardiologiczny; 

Oddział chorób wewnętrznych – 14 godzinach 

Analiza zapisu 

elektrokardiograficznego. 

Podstawy rozpoznawania 

nieprawidłowości w zapisie  

EKG – 20 godzin 

(1)sob -4 godz. 

(1)niedz – 8 godz 

(2)sob - 8 godz 

Pracownia EKG; Oddział kardiologiczny; 

Oddział chorób wewnętrznych – 12 godzin 

Zapis elektrokardiograficzny w (2)sob -4 godz. Oddział kardiologiczny; Oddział chorób 
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wybranych stanach 

kardiologicznych – 20 godz. 

(2)niedz – 8 godz 

(3)sob - 8 godz 

wewnętrznych – 12 godzinach 

Badania diagnostyczne z 

wykorzystaniem zapisu 

elektrokardiograficznego – 4 

godz. 

(3)sob - 4 godz 

(4) niedz – egzamin 

 

2x w miesiącu 

Pracownie diagnostyki kardiologicznej – 20 

godzin 

Czas trwania kursu specjalistycznego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania programu tego kursu, nie dłuższy niż 3 miesiące.  

III. Leczenie ran dla pielęgniarek 

 

Kurs realizowany przez firmę 

zewnętrzną 

140 godzin 60 godzin Zajęcia teoretyczne 1 – 2 razy w m-cu 

2 dni, plus egzamin 

80 godzin 

 Patofizjologia i leczenie ran – 

10 godz. 

(1)sob 

2 godz. organizacja+10 godz. = 12 

godzin 

 

Ambulatorium chirurgiczne;  

Poradnia chirurgii ogólnej; 

Poradnia chorób naczyń; 

Poradnia leczenia ran przewlekłych – 10 godz. 

Zakażenie ran – 10 godz (1)niedz – 10 godz 

 

Ambulatorium chirurgiczne;  

Poradnia chirurgii ogólnej; 

Poradnia chorób naczyń; 

Poradnia leczenia ran przewlekłych – 10 godz. 

Odleżyny i rany nowotworowe 

– 10 godz. 

(2)sob -10 godz. Oddział medycyny paliatywnej;  

Oddział onkologiczny;  

Hospicjum stacjonarne; Zakład/Oddział 

opiekuńczo –leczniczy – 15 godz. 

Oparzenia, odmrożenia, rana 

urazowa powikłana – 6 godz. 

(2)niedz – 6 godz 

 

Oddział chirurgii plastycznej; 

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej; 

Oddział leczenia oparzeń; 

Oddział chirurgiczny ogólny – 15 godz. 

Owrzodzenia kończyn dolnych (2)niedz – 6 godz Poradnia chorób naczyń;  
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- 14 godz. (3)sob -8 godz. 

 

2x w miesiącu 

Poradnia leczenia ran przewlekłych;  

Poradnia chirurgii ogólnej; 

Oddział chirurgii naczyniowej; 

Oddział chirurgiczny ogólny – 15 godz. 

Zespół stopy cukrzycowej – 10 

godz. 

(3)niedz – 10 godz 

(4 sob) – egzamin 

 

Oddział chirurgii naczyniowej;  

Oddział diabetologiczny;  

Poradnia stopy cukrzycowej;  

Poradnia leczenia ran przewlekłych, 

Poradnia chirurgii ogólnej – 15 godz. 

Czas trwania kursu specjalistycznego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania programu tego kursu, nie dłuższy niż 3 miesiące.  

IV. Resuscytacja krążeniowo - 

oddechowa 

Łącznie godzin zajęcia teoretyczne zajęcia w 

warunkach 

symulowanych 

Zajęcia w m-cu zajęcia praktyczne 

90 godz. 20 godz. 40 godz.  30 godz. 

Podstawowe zabiegi 

resuscytacyjne – BLS 5 godz. 

10 godz. (1) sob 

2 godz. 

organizacja+10 

godz. suma 12 

godzin 

(1)niedz – 5 godz 

- 

Zaawansowane zabiegi 

resuscytacyjne – ALS 15 godz. 

30 godz. (1)niedz – 5 godz 

(2) sob – 10 godz 

(2) niedz – 10 

godz. 

(3) sob – 10 godz 

(3) niedz – 10 

godz. 

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii; 

Oddział intensywnego nadzoru 

kardiologicznego 

30 godz. 
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(4) sob – egzamin 

 

2x w m-cu 

Czas trwania kursu specjalistycznego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania programu tego kursu, nie dłuższy niż 3 miesiące. 

Kursy w roku akademickim 2021/2022 i 2022/2023– kursy kwalifikacyjne 

Czas trwania kursu specjalistycznego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania programu tego kursu, nie dłuższy niż 6 miesięcy.  

Nazwa kursu/szkolenia Łącznie godzin zajęcia teoretyczne Zajęcia w m-cu zajęcia praktyczne 

I. Kurs kwalifikacyjny w 

dziedzinie Pielęgniarstwo 

geriatryczne 

 

Kurs realizowany przez firmę 

zewnętrzną 

305 godzin 

dydaktycznych 

180 godzin 125 godzin 

Wprowadzenie do nauk 

podstawowych o starości i 

procesie starzenia się 

organizmu człowieka – 10 godz 

(1)sob 

organizacja+10 godz. suma 12 godzin 

 

 

Wprowadzenie do zagadnień 

dotyczących 

psychospołecznych aspektów 

starzenia się i starości – 10 

godz.  

(1)niedz – 10 godz  

Podstawy organizacji opieki 

geriatrycznej w Polsce i na 

świecie – 10 godz. 

(1)niedz – 2 godz 

(2)sob -8 godz. 

 

 

Aspekty demograficzno-

społeczne procesu starzenia się 

jednostki i społeczeństwa – 10 

godz. 

(2)sob -4 godz. 

(2)niedz – 6 godz 

 

Wprowadzenie do zagadnień (2)niedz – 5 godz  
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całościowej oceny geriatrycznej 

– 5 godz. 

 

Opieka pielęgniarska w 

wybranych schorzeniach wieku 

podeszłego – 60 godz. 

(3)sob – 12 godz 

(3)niedz – 12 godz 

(4)sob – 12 godz 

(4)niedz – 12 godz 

(5)sob – 12 godz 

 

2x w miesiącu 

Oddział neurologiczny – 35 

Oddział geriatryczny; 

Oddział chorób 

wewnętrznych - 35 

- 

Wybrane problemy opieki 

pielęgniarskiej nad 

człowiekiem przewlekle 

chorym i niepełnosprawnym – 

35 godz. 

(5)niedz – 12 godz 

(6) sob – 12 godz 

(6)niedz – 11 godz 

 

2x w miesiącu 

Oddział neurologiczny – 35 

Oddział geriatryczny; 

Oddział chorób 

wewnętrznych - 35 

Wybrane problemy opieki 

paliatywnej w geriatrii – 40 

godz. 

(7) sob – 10 godz 

(7)niedz – 10 godz 

(8) sob – 10 godz 

(8) niedz – 10 godz 

(9)sob – egzamin 

 

2x w miesiącu 

Zakład opieki 

paliatywno-hospicyjnej - 20 

II. Kurs kwalifikacyjny w 

dziedzinie 

Pielęgniarstwa internistycznego 

 

Kurs realizowany przez firmę 

zewnętrzną 

391 godzin 

dydaktycznych 

160 godziny  231 godzin 

Wybrane aspekty 

pielęgnowania chorych ze 

schorzeniami układu krążenia – 

30 godz.  

(1)sob 

organizacja+10 godz. suma 12 godzin 

(1)niedz – 12 godz 

(2)sob -6 godz. 

Poradnia kardiologiczna – 14 godz 

Oddział kardiologiczny – 14 godz. 

Wybrane aspekty (2)sob -6 godz. Oddział chorób płuc  - 28 godz. 
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pielęgnowania chorych  ze 

schorzeniami układu 

oddechowego– 20 godz. 

(2)niedz-12 godz. 

(3)sob – 2 godz 

2x w miesiącu 

 

Wybrane aspekty 

pielęgnowania chorych  ze 

schorzeniami układu 

pokarmowego – 20 godz. 

(3)sob – 10 godz 

(3)niedz -10 godz. 

 

2x w miesiącu 

Oddział gastroenterologiczny z pracownią 

endoskopii 28 godz. 

Wybrane aspekty 

pielęgnowania chorych  ze 

schorzeniami układu 

moczowego – 20 godz. 

(3)niedz -2 godz. 

(4)sob – 12 godz 

(4)niedz -6 godz. 

Oddział nefrologiczny – 14 godz. 

Oddział dializ otrzewnowych 14 godz. 

Wybrane aspekty 

pielęgnowania chorych  ze 

schorzeniami układu 

dokrewnego – 20 godz. 

(4)niedz -6 godz. 

(5)sob -12 godz 

(5)niedz -4 godz. 

Oddział chorób metabolicznych; Oddział 

endokrynologiczny; Oddział diabetologiczny; 

Oddział chorób wewnętrznych – 28 godz. 

Wybrane aspekty 

pielęgnowania chorych  ze 

schorzeniami układu 

krwiotwórczego– 20 godz. 

(5)niedz -8 godz. 

(6)sob -12 godz. 

 

 

2x w miesiącu 

Oddział hematologiczny – 28 godz. 

Wybrane aspekty 

pielęgnowania chorych  ze 

schorzeniami reumatycznymi – 

10 godz. 

(6)niedz -10 godz. 

 

 

 

Oddział reumatologiczny – 21 godz. 

   Wybrane aspekty 

pielęgnowania chorych  ze 

(7)sob -9 godz. 

 

Oddział neurologiczny 21godz. 
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schorzeniami układu 

nerwowego – 9 godz. 

 

Wybrane aspekty opieki 

geriatrycznej – 5 godz. 

(7)niedz -5 godz. 

 

- 

Wybrane aspekty opieki 

paliatywnej – 6 godz. 

(7)niedz -6 godz. 

 

Oddział medycyny paliatywnej; hospicjum 

stacjonarne; hospicjum domowe  21  godz. 

egzamin (8)sob – egzamin  
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V. Opracowanie i wdrożenie systemu stypendialnego dla absolwentów. 

Program dla absolwentów rozpocznie się w X 2021 roku, a zakończy się on we IX 2023 roku. Takie 

działania pozwolą na objęcie projektem większej grupy uczestników. Podczas trwania cyklu szkoleń 

zawodowych, absolwenci zostaną objęci programem stypendialnym przez okres 24 miesięcy w wysokości 1000 

zł brutto. Warunkiem udzielenia stypendium będzie zatrudnienie absolwenta na cały etat w podmiocie 

leczniczym na terenie Polski. Każdy absolwent podejmujący pracę w podmiocie leczniczym otrzyma 

indywidualna opiekę tutora (opiekuna absolwenta). Tutor pomoże absolwentowi wdrożyć się w ten trudny 

i wymagający zawód w taki sposób, aby po tym okresie stał się on doświadczonym pracownikiem. Tutor 

otrzyma wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 40% podstawowego wynagrodzenia pielęgniarki. Jeden 

tutor będzie miał tylko jednego podopiecznego, tym samym każdy absolwent będzie miał możliwość 

w optymalny sposób wykorzystania wiedzy i doświadczenia swojego tutora. Tutorzy będą zatrudnieniu na 

podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie). Do wyliczenia wysokości wynagrodzenia tutora, zgodnie 

z zapisami zawartymi we wniosku, założono, że będzie on do "dyspozycji" młodego pracownika przez 40% jego 

czasu pracy. Funkcję tą będą pełnić pielęgniarki posiadające specjalizację. 

VI. Organizacja wsparcia w znalezieniu zatrudnienia w zawodzie pielęgniarski w podmiocie 

leczniczym działającym na terenie Polski. 

Projekt przewiduje wsparcie w znalezieniu zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki w podmiocie leczniczym 

działającym na terenie Polski; 

W Uczelni funkcjonuje Akademickie Biuro Karier (ABK), które będzie wspierać studentów w znalezieniu 

pracy na stanowisku pielęgniarki poprzez: 

- dostarczenie studentom informacji o dostępnym rynku pracy,  

- we współpracy z PUP zostaną zrealizowane Dni Kariery na Uczelni (1 raz w roku - 04.2019, 04.2020, 

04.2021). Uczelnia udostępni sale na potrzeby spotkań. Współpraca będzie realizowana na podst. umowy 

o współpracy, w sposób bezkosztowy, 

- na terenie Uczelni zostaną zorganizowane Targi Pracy z udziałem podmiotów medycznych (1 raz w roku).  

VII. Cele szczegółowe 

Celami szczegółowymi Projektu są:  

 wzrost liczby studentów kierunku pielęgniarstwo i zwiększenie liczby absolwentów; 

 przeciwdziałanie luce pokoleniowej w zawodzie pielęgniarskim; 

 inwestowanie w kształcenie, szkolenie absolwentów na kierunku pielęgniarstwo; 

 rozszerzenie współpracy z pracodawcami- podmiotami leczniczymi poprzez wypracowanie modelu 

współpracy pomiędzy KPSW a partnerami/podmiotami leczniczymi w celu upraktycznienia systemu kształcenia 

pielęgniarek;  

 poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo, która przełoży się na zwiększeniem 

zainteresowania studiami;  

 uatrakcyjnienie oferty kształcenia poprzez zapewnienie zatrudnienia dla absolwentów, którzy osiągnęli 

najlepsze wyniki w nauce;  

 uatrakcyjnienie, przez wsparcie finansowe, studiów na kierunku pielęgniarstwo. 
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VIII. Cele pośrednie  

Rok 2019 

Zaplanowane zadanie 
Termin 

wykonania 
Sposób mierzenia 

Opracowanie Programu 

rozwojowego Absolwenta 

kierunku Pielęgniarstwo 

IV kwartał 

2019 i I 

kwartał 2020 

Uchwała Senatu. Program rozwojowy Absolwenta kierunku 

Pielęgniarstwo Pomiar dokonywany przez kier. Projektu. 

Rok 2020 

Zaplanowane zadanie 
Termin 

wykonania 
Sposób mierzenia 

Opracowanie Programu 

rozwojowego Absolwenta 

kierunku Pielęgniarstwo 

I kwartał 

2020 

Uchwała Senatu do 28.02.2020. Program rozwojowy 

Absolwenta kierunku Pielęgniarstwo Pomiar dokonywany 

przez kier. Projektu 

Przeprowadzenie szkolenia  „ 

Prawo medyczne w zawodzie 

pielęgniarki” dla absolwentów 

z 2020 r 

IV kwartał 

2020 

Umowy z Wykonawcami na przeprowadzenie szkoleń, 

faktury, umowy o pracę, certyfikaty ukończenia szkolenia 

przez absolwentów. Pomiar będzie dokonywany raz w roku 

kalendarzowym – do końca   XII 2020. Osoba 

odpowiedzialna za pomiar - koordynatora merytorycznego. 

Rok 2021 

Zaplanowane zadanie 
Termin 

wykonania 
Sposób mierzenia 

 Przeprowadzenie kursu "Wyko

nanie i interpretacja 

zapisu elektrokardiologicznego 

u dorosłych” dla pielęgniarek 

dla absolwentów z 2020 r 

I kwartał 

2021 

Umowy z Wykonawcami na przeprowadzenie szkoleń, 

faktury, umowy o pracę, certyfikaty ukończenia szkolenia 

przez absolwentów. Pomiar będzie dokonywany raz w roku 

kalendarzowym – do końca   XII 2021. Osoba 

odpowiedzialna za pomiar - koordynatora merytorycznego. 

 Przeprowadzenie kursu "Lecze

nie ran” dla pielęgniarek dla 

absolwentów z 2020 r 

II kwartał 

2021 

Przeprowadzenie kursu RKO – 

dla pielęgniarek dla 

absolwentów z 2020 r 

III kwartał 

2021 

Przeprowadzenie kursu 

kwalifikacyjnego 

„Pielęgniarstwo geriatryczne” 

dla absolwentów z 2020 r 

IV kwartał 

2021 i  I 

kwartał 2022 

Umowy z Wykonawcami na przeprowadzenie szkoleń, 

faktury, umowy o pracę, certyfikaty ukończenia szkolenia 

przez absolwentów. Pomiar będzie dokonywany raz w roku 

kalendarzowym – do końca   XII 2022. Osoba 

odpowiedzialna za pomiar - koordynatora merytorycznego 

Przeprowadzenie szkolenia  „ IV kwartał Umowy z Wykonawcami na przeprowadzenie szkoleń, 
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Prawo medyczne w zawodzie 

pielęgniarki” dla absolwentów 

z 2021 r 

2021 faktury, umowy o pracę, certyfikaty ukończenia szkolenia 

przez absolwentów. Pomiar będzie dokonywany raz w roku 

kalendarzowym – do końca   XII 2021. Osoba 

odpowiedzialna za pomiar - koordynatora merytorycznego. 

Rok 2022 

Zaplanowane zadanie 
Termin 

wykonania 
Sposób mierzenia 

 Przeprowadzenie kursu kwalifi

kacyjnego 

"Pielęgniarstwo internistyczne" 

dla absolwentów z 2020r. 

II i III 

kwartał 2022 

Umowy z Wykonawcami na przeprowadzenie szkoleń, 

faktury, umowy o pracę, certyfikaty ukończenia szkolenia 

przez absolwentów. Pomiar będzie dokonywany raz w roku 

kalendarzowym – do końca   XII 2022. Osoba 

odpowiedzialna za pomiar - koordynatora merytorycznego. 

Przeprowadzenie kursu "Wyko

nanie i interpretacja 

zapisu elektrokardiologicznego 

u dorosłych” dla pielęgniarek 

dla absolwentów z 2021 r 

I kwartał 

2022 

Przeprowadzenie kursu "Lecze

nie ran” dla pielęgniarek dla 

absolwentów z 2021 r 

II kwartał 

2022 

Przeprowadzenie kursu RKO – 

dla pielęgniarek dla 

absolwentów z 2021 r 

II kwartał 

2022 

Przeprowadzenie kursu 

kwalifikacyjnego 

„Pielęgniarstwo geriatryczne” 

dla absolwentów z 2021 r 

IV kwartał 

2020  i I 

kwartał 2023 

Umowy z Wykonawcami na przeprowadzenie szkoleń, 

faktury, umowy o pracę, certyfikaty ukończenia szkolenia 

przez absolwentów. Pomiar będzie dokonywany raz w roku 

kalendarzowym – do końca   XII 2023. Osoba 

odpowiedzialna za pomiar - koordynatora merytorycznego 

Rok 2023 

Zaplanowane zadanie 
Termin 

wykonania 
Sposób mierzenia 

Przeprowadzenie kursu 

kwalifikacyjnego 

"Pielęgniarstwo internistyczne" 

dla absolwentów z 2021r. 

II i III 

kwartał 2023 

Umowy z Wykonawcami na przeprowadzenie szkoleń, 

faktury, umowy o pracę, certyfikaty ukończenia szkolenia 

przez absolwentów. Pomiar będzie dokonywany raz w roku 

kalendarzowym – do końca   XII 2023. Osoba 

odpowiedzialna za pomiar - koordynatora merytorycznego. 

IX. Potrzeby 

 Potrzeby projektu zostały określone na podstawie rozpoznania przeprowadzonego wśród studentów 

kierunku pielęgniarstwa w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w kwietniu i maju 2018 r. oraz opinii 
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samorządu studenckiego. Studenci oczekują, że realizacja projektu wpłynie na podniesienie ich kompetencji 

zawodowych ułatwiając im wejście na otwarty rynek pracy. Potrzebują oni wsparcia w zakresie:  

 zwiększenia kompetencji zawodowych przed bezpośrednim kontaktem z pacjentem 92%  

 zwiększenia wiary we własne siły 78% 

 zwiększenia umiejętności pracy w zespole 82%  

 zachęty finansowej w trakcie trwania studiów, gdyż podczas realizacji bardzo dużej liczby godzin zajęć 

na kierunku nie mogą podjąć dodatkowego zatrudnienia  

 zwiększenia wynagrodzenia w pierwszych latach pracy.  

Po zakończeniu projektu przewidziana jest kontynuacja współpracy pomiędzy placówkami leczniczymi na 

terenie województwa dolnośląskiego, które pozyskają wysokospecjalistyczną kadrę pielęgniarską, przygotowaną 

do pracy zgodnie z tendencjami demograficznymi. Uczelnia zyska nowe programy kursów, które będzie 

kontynuować po zakończeniu działań projektowych przez okres co najmniej 5 lat.  


