
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pielęgniarstwo 

Studia pierwszego stopnia- licencjackie 3- letnie 
  

W obecnej chwili obserwuje się duże zapotrzebowanie społeczne na profesjonalne usługi 
opiekuńczo-pielęgnacyjne. Z analizy rynku wynika iż Nasze społeczeństwo się starzeje więc jest 
duży popyt na wykwalifikowaną kadrę medyczną. Studia na tym kierunku dają wiedzę z zakresu 
podstawowej opieki pielęgniarskiej oraz opieki specjalistycznej. 
 
Praktyki zawodowe odbywają się na oddziałach szpitalnych. 
 
Absolwenci mogą podjąć pracę 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. 
 
Studia przygotowują do podjęcia studiów drugiego stopnia. 
 

Zajęcia teoretyczne będą odbywać się w czasie zjazdów teoretycznych w ciągu semestru, 
trwających od piątku do niedzieli. Zajęcia praktyczne i ćwiczenia praktyczne będą odbywać się  
w blokach (około 3-5 bloków w semestrze). Dane bloki zajęciowe będą trwały od poniedziałku do 
soboty. 

 

 

 

 

  

 

 



Przedmioty na kierunku pielęgniarstwo: 

Rok I: 

Wychowanie fizyczne  

Technologie informacyjne 

Anatomia 

Biochemia i biofizyka 

Fizjologia 

Genetyka 

Mikrobiologia i parazytologia  

Patologia 

Farmakologia 

Radiologia 

Język angielski 

Pedagogika 

Psychologia 

Socjologia 

Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki 

Prawo 

Podstawy pielęgniarstwa 

Podstawowa opieka zdrowotna 

Dietetyka 

Badania naukowe w pielęgniarstwie 

Promocja zdrowia 

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne 

Interia i pielęgniarstwo internistyczne 

Rok II: 
Wychowanie fizyczne 

Mikrobiologia i parazytologia 

Patologia 

Zdrowie publiczne 

Badania fizykalne 

Podstawy pielęgniarstwa 

Podstawowa opieka zdrowotna 

Zakażenia szpitalne, język migowy  

lub promocja zdrowia psychicznego (do wyboru) 

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne 

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 

Podstawy ratownictwa medycznego 

Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne 

Interia i pielęgniarstwo internistyczne 

Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia 

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych 



Rok III: 

Wychowanie fizyczne 

Zdrowie publiczne 

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne 

Podstawy ratownictwa medycznego 

Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia 

Interna i pielęgniarstwo internistyczne 

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo – ginekologiczne 

Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 

Opieka paliatywna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe: 

Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku 

ul. Okrzei 8 

57-300 Kłodzko 

Adres e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl 

Numer telefonu: 531 604 500/ 74 867 13 02 

Adres internetowy: www.wsm.klodzko.pl 
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