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DODATKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 

dla kierunku Pielęgniarstwo    

określone Uchwałą Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej  

im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z dnia 28 września 2016 roku zawarte  

w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 sierpnia 2016 roku 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunku studiów: 

lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U. 2016 r., 

poz. 1332).   

 

  

1. Kierunkowe efekty kształcenia 

 

Lp. 

Symbol 

efektu 

kierunko

wego 

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów 

Symbol efektu 

kształcenia  

w obszarze 

kształcenia 

(odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia) 

A. NAUKI PODSTAWOWE 

Wiedza 

1. A.W22. zna wpływ procesów chorobowych na metabolizm i 

eliminację leków;  

Nie dotyczy na 

podstawie 

Rozporządzenia 

Ministra Nauki  

i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia  

2 listopada 2011 r. 

w sprawie 

Krajowych Ram 

Kwalifikacji dla 

Szkolnictwa 

Wyższego,  

Załącznik numer 6 

 

2. A.W23. zna ważniejsze działania niepożądane leków, w tym 

wynikające z ich interakcji, oraz zna procedurę zgłaszania 

działań niepożądanych leków; 

3. A.W24. zna zasady wystawiania recept w ramach realizacji zleceń 

lekarskich; 

4. A.W25. zna grupy leków, substancje czynne zawarte w lekach, 

postacie i drogi podania leków.  

Umiejętności 

1. A.U18. posługuje się informatorami farmaceutycznymi i bazami 

danych o produktach leczniczych;  

 

2. A.U19. posiada umiejętności umożliwiające wystawianie recept 

na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, 

w ramach realizacji zleceń lekarskich; 

3. A.U20.  posiada umiejętność przygotowania zapisu form 

recepturowych substancji leczniczych i środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

zleconych przez lekarza.  

C. NAUKI W ZAKRESIE PODSTAW OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ 

Wiedza 
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1. C.W51. zna środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego. 
 

Umiejętności 

1. C.U69. posiada umiejętność doboru środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego i umiejętności 

umożliwiające wystawianie recept na środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do 

kontynuacji leczenia, w ramach realizacji zleceń 

lekarskich, oraz potrafi udzielać informacji o ich 

stosowaniu. 

 

D. NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ 

Wiedza 

1. D.W52. zna rodzaje badań diagnostycznych i posiada wiedzę w 

zakresie ich zlecania.  

 

Umiejętności 

1. D.U34. potrafi rozpoznawać wskazania do wykonania 

określonych badań diagnostycznych i posiada 

umiejętności umożliwiające wystawianie skierowań na 

określone badania diagnostyczne;  

 

 

2. D.U35. potrafi przygotowywać zapisy form recepturowych 

substancji leczniczych w porozumieniu z lekarzem lub 

na jego zlecenie.  

 
 

 


