Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo na studiach pierwszego stopnia w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku realizowane jest w Instytucie
Medycznym (początkowo w Instytucie Pielęgniarstwa) od roku akademickiego 2003/2004.
Studia posiadają profil praktyczny i są prowadzone w formie stacjonarnej. Po zakończonym
cyklu kształcenia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Kształcenie
na kierunku Pielęgniarstwo jest zgodne z Misją i Strategią Rozwoju PWSZ im. Jana Grodka
w Sanoku i spójne z założeniami rozwoju województwa podkarpackiego i miasta Sanoka.
Szczegółowy zakres treści oraz efektów kształcenia, a także organizacja studiów
opisane zostały w Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca
2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu
lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego,
fizjoterapeuty i ratownika medycznego
Przedmioty obowiązkowe i przypisane im szczegółowe efekty kształcenia z zakresu
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych realizowane w czasie całego toku studiów i
należą do następujących nauk:
1.NAUKI PODSTAWOWE (anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i
biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia)
2. NAUKI SPOŁECZNE I HUMANISTYCZNE (psychologia, socjologia,
pedagogika, prawo medyczne, zdrowie publiczne, język angielski)
3. NAUKI W ZAKRESIE PODSTAW OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ (podstawy
pielęgniarstwa, etyka zawodu pielęgniarki, promocja zdrowia, podstawowa opieka
zdrowotna, dietetyka, organizacja pracy pielęgniarskiej, badanie fizykalne, zakażenia
szpitalne, system informacji w ochronie zdrowia, zajęcia fakultatywne do wyboru:
język migowy lub współpraca w zespołach opieki zdrowotnej)
4. NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ (choroby wewnętrzne i
pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i
pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczoginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i
pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, pielęgniarstwo opieki długoterminowej,
neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne,
opieka paliatywna, podstawy rehabilitacji, podstawy ratownictwa medycznego,
badania naukowe w pielęgniarstwie, seminarium dyplomowe)
Kształcenie praktyczne odbywa się w oparciu o bazę własną uczelni i podmiotów
leczniczych. Nabywanie umiejętności praktycznych jest poprzedzone kształtowaniem
tych umiejętności w warunkach symulowanych w pracowniach umiejętności
pielęgniarskich.

Studia trwają 6 semestrów i umożliwiają kontynuację kształcenia w następujących formach :







studia drugiego stopnia,
studia podyplomowe,
kursy specjalistyczne,
kursy kwalifikacyjne
szkolenia specjalizacyjne zgodnie z zasadami i formami kształcenia podyplomowego
pielęgniarek.

