
Uchwała Nr 32/2009/2010 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 16 marca 2010 roku 

 

w sprawie:  utworzenia kierunku pielęgniarstwo w Wydziale Rehabilitacji w Warszawie na studiach I stopnia 

 

 

Działając na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - prawo o szkolnictwie 

wyŜszym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 50 ust. 2 pkt 2 Statutu AWF Warszawa, Senat AWF 

w Warszawie, na posiedzeniu w dniu 16 marca 2010 r., po rozpoznaniu wniosku Dziekana Wydziału 

Rehabilitacji w sprawie utworzenia kierunku pielęgniarstwo, uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Na Wydziale Rehabilitacji  tworzy się kierunek studiów pielęgniarstwo. 

2. Studia na kierunku pielęgniarstwo będą prowadzone jako studia I stopnia. 

3. Studia I stopnia trwają nie mniej niŜ 6 semestrów. Liczba godzin nie powinna być mniejsza niŜ 4815 

godzin. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niŜ 180.  

4. Studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata 

pielęgniarstwa. 

5. Absolwent studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo winien posiadać wiedzę ogólną z obszaru nauk 

medycznych, wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa oraz  umiejętności: korzystania z aktualnej 

wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki; udzielania świadczeń w zakresie 

promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom; sprawowania całościowej 

i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym; komunikowania się 

z otoczeniem w miejscu pracy; organizowania pracy własnej; nawiązywania współpracy w zespołach 

opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. 

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu 

pielęgniarstwa. Absolwent winien być przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do 

pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w: szpitalach, zakładach 

podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-

hospicyjnej oraz domach opieki społecznej. Podjęcie pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia 

specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu nauczyciela). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 

6. Nabór na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo nastąpi po uzyskaniu decyzji Ministra Nauki 

i Szkolnictwa WyŜszego o nadaniu Radzie Wydziału Rehabilitacji uprawnień do prowadzenia kierunku 

pielęgniarstwo na studiach I stopnia oraz po uzyskaniu akredytacji Krajowej Rady Akredytacyjnej 

Szkolnictwa Medycznego, pod warunkiem uzyskania środków na utworzenie kierunku i jego 

prowadzenie. 

7. Do odbywania studiów na kierunku pielęgniarstwo moŜe być dopuszczona osoba, która posiada 

świadectwo dojrzałości. Podstawą przyjęcia na studia są wyniki egzaminu maturalnego. Szczegółowe 

zasady i warunki rekrutacji na dany rok akademicki ustala Senat. 

8. W roku akademickim 2010/2011 kształcenie na studiach I stopnia na kierunku pielęgniarstwo będzie 

odbywać się tylko na podstawie planów i programów studiów opracowanych dla tzw. studiów 

pomostowych pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków projektu systemowego 

”Kształcenie zawodowe pielęgniarek i połoŜnych w ramach studiów pomostowych 

„współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki Priorytetu II. Działania 2.3. Poddziałania 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr 

medycznych. 

9. Warunkiem uruchomienia naboru na studia na kierunku pielęgniarstwo w roku 2010/2011jest uzyskanie 



dofinansowania kierunku ze środków Unii Europejskiej. 

10. Senat upowaŜnia Rektora do wystąpienia z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego 

o nadanie Radzie Wydziału Rehabilitacji uprawnień do prowadzenia kierunku pielęgniarstwo na 

studiach I stopnia.  

 

§ 2 

 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                                                             PRZEWODNICZĄCA 

Senatu AWF w Warszawie 

 

 

        dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer 

 

 


