
 
N.0001.21.2021          

Uchwała Nr 34/21 

Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku  

z dnia 14 września 2021 r.  

 

w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Pielęgniarstwo o profilu 

praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 

2021/2022 
 
Na podstawie art. 28 ust.1 pkt 11 w zw. z art. 67  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478) i Wytycznych do tworzenia programu studiów pierwszego stopnia, studiów 

drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Państwowej Uczelni Zawodowej we 

Włocławku (tj. Uchwała Nr 44/20 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 16 grudnia 2020 

r.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1861 ze zm.)  oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 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 (Dz.U. z dnia 21 sierpnia 2019 r. poz. 1573) 

 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Ustala się program studiów dla kierunku Pielęgniarstwo o profilu praktycznym, na studiach 

stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2021/2022. 

§ 2. 

W ramach programu studiów, o którym mowa w §1, zatwierdza się:  

1) efekty uczenia się stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się, stanowiący załącznik  

nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) plan studiów stanowiący załącznik  nr 3 do niniejszej uchwały; 

4) matrycę pokrycia efektów uczenia się, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

1. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Instytutu Nauk o Zdrowiu. 

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Prorektor ds. nauczania i studentów. 

§ 4. 

Traci moc Uchwała Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku Nr 5/21 w sprawie 

ustalenia programu studiów dla kierunku Pielęgniarstwo o profilu praktycznym, na studiach 

stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2021/2022,  z dnia 20 kwietnia 2021 

roku. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 września 2021 roku.                           

                                                                                                                                 

Przewodniczący  

Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej 
we Włocławku 

 

dr Robert Musiałkiewicz 
 


