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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 15 kwietnia 2002 r.

w sprawie standardów kszta∏cenia piel´gniarek i po∏o˝nych w szko∏ach wy˝szych 
i wy˝szych szko∏ach zawodowych.

Na podstawie art. 8c ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca
1996 r. o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej (Dz. U.
z 2001 r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz. 969) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla standardy kszta∏cenia
piel´gniarek i po∏o˝nych w szko∏ach wy˝szych i wy˝-
szych szko∏ach zawodowych, zwanych dalej „uczelnia-
mi”, które obejmujà wymagania w zakresie:

1) sposobu realizacji programu kszta∏cenia,

2) kadry prowadzàcej kszta∏cenie,

3) bazy dydaktycznej, w tym szkolenia praktycznego,

4) posiadania wewn´trznego systemu oceny jakoÊci
kszta∏cenia.

§ 2. Ustala si´ nast´pujàce standardy kszta∏cenia
w uczelni, w zakresie sposobu realizacji programu
kszta∏cenia:

1) program kszta∏cenia realizowany jest zgodnie ze
standardami nauczania dla kierunku studiów piel´-
gniarstwo oraz dla kierunku studiów po∏o˝nictwo
na poziomie licencjackim i magisterskim, okreÊlo-
nymi na podstawie odr´bnych przepisów,

2) programy nauczania poszczególnych przedmiotów
realizowane sà wed∏ug okreÊlonych celów i treÊci
kszta∏cenia, zalecanej literatury i sà ukierunkowane
na zdobywanie umiej´tnoÊci zawodowych,

3) realizacja programu kszta∏cenia odbywa si´ na pod-
stawie aktualnych informacji, osiàgni´ç teorii



i praktyki oraz zweryfikowanych wyników badaƒ
naukowych, istotnych dla kierunku kszta∏cenia,

4) szczegó∏owe treÊci nauczania wzajemnie si´ uzu-
pe∏niajà,

5) proces kszta∏cenia jest ukierunkowany na uzyska-
nie wiedzy, umiej´tnoÊci oraz ukszta∏towanie cech
psychofizycznych niezb´dnych do wykonywania
zawodu piel´gniarki i po∏o˝nej,

6) proces kszta∏cenia sprzyja rozwijaniu umiej´tnoÊci
samokszta∏cenia,

7) zaj´cia praktyczne i praktyki zwiàzane z opiekà nad
cz∏owiekiem zdrowym i chorym stanowià integral-
nà cz´Êç procesu kszta∏cenia,

8) kszta∏cenie uwzgl´dnia stosowanie efektywnych
strategii nauczania i prowadzone jest z zastosowa-
niem metod adekwatnych do za∏o˝onych celów,

9) program kszta∏cenia umo˝liwia pog∏´bienie wiedzy
przydatnej do wykonywania zawodu piel´gniarki,
po∏o˝nej, w szczególnoÊci poprzez organizacj´ za-
j´ç fakultatywnych, wyk∏adów monograficznych,
sta˝y, wizyt studyjnych,

10) w programie kszta∏cenia uwzgl´dnia si´ wspó∏pra-
c´ mi´dzynarodowà,

11) w procesie kszta∏cenia uczelnia stosuje Europejski
System Transferu Punktów,

12) proces kszta∏cenia koƒczy si´ teoretycznym i prak-
tycznym egzaminem dyplomowym.

§ 3. Ustala si´ nast´pujàce standardy kszta∏cenia
w uczelni w zakresie kadry prowadzàcej kszta∏cenie:

1) uczelnia musi dysponowaç kadrà gwarantujàcà od-
powiedni poziom nauczania, zgodnie z obowiàzu-
jàcymi przepisami,

2) nauczanie przedmiotów z piel´gniarstwa i po∏o˝-
nictwa oraz praktyki prowadzà nauczyciele akade-
miccy, posiadajàcy prawo wykonywania zawodu
piel´gniarki, po∏o˝nej oraz minimum rocznà prak-
tyk´ zawodowà, zgodnà z nauczanym przedmio-
tem,

3) nauczyciele przedmiotów wspó∏pracujà z prowa-
dzàcymi praktyki w zakresie kszta∏towania prak-
tycznych umiej´tnoÊci studentów,

4) nauczyciele akademiccy planujà w∏asny rozwój za-
wodowy, stale podnoszà kwalifikacje zawodowe,
poprzez kszta∏cenie kierunkowe odpowiednio w za-
kresie piel´gniarstwa lub po∏o˝nictwa albo nauk
medycznych, oraz kwalifikacje pedagogiczne,

5) uczelnia stwarza nauczycielom akademickim wa-
runki do ∏àczenia pracy dydaktycznej z prowadze-
niem badaƒ naukowych,

6) nauczyciele akademiccy podlegajà ocenie w zakre-
sie jakoÊci prowadzonego kszta∏cenia.

§ 4. Ustala si´ nast´pujàce standardy kszta∏cenia
w uczelni w zakresie bazy dydaktycznej:

1) uczelnia zapewnia struktur´ umo˝liwiajàcà spraw-
nà organizacj´ procesu dydaktycznego,

2) uczelnia posiada baz´ materialnà i dydaktycznà
o strukturze dostosowanej do liczby studentów,
w tym:

a) sale wyk∏adowe,

b) sale çwiczeƒ,

c) pracownie specjalistyczne, w tym anatomii, fi-
zjologii,

d) pracownie umiej´tnoÊci piel´gniarskich,

e) pracownie umiej´tnoÊci po∏o˝niczych,

f) pracownie informatyczne,

g) pracownie nauki j´zyków obcych,

h) bibliotek´ i czytelni´ wyposa˝one w aktualne pi-
Êmiennictwo w zakresie nauczanych dyscyplin
oraz Internet,

3) uczelnia zapewnia odpowiednio do liczby studen-
tów:

a) zaplecze do realizacji çwiczeƒ praktycznej nauki
zawodu i praktyk zawodowych,

b) dost´p do obiektów sportowych, a zw∏aszcza do
sali gimnastycznej,

c) baz´ socjalnà,

4) przy doborze zak∏adów opieki zdrowotnej i innych
podmiotów realizujàcych praktycznà nauk´ zawo-
du uczelnia kieruje si´ mo˝liwoÊcià osiàgni´cia za-
∏o˝onych celów dydaktycznych i zapewnienia wy-
sokiej jakoÊci kszta∏cenia praktycznego, uwzgl´d-
niajàc w szczególnoÊci:

a) rodzaj i zakres udzielanych Êwiadczeƒ zdrowot-
nych,

b) liczb´ i kwalifikacje kadry piel´gniarskiej, po∏o˝-
nych,

c) urzàdzenie i wyposa˝enie zak∏adu,

d) wyposa˝enie stanowisk pracy w sprz´t i materia-
∏y medyczne, niezb´dne do kszta∏towania umie-
j´tnoÊci praktycznych studentów oraz ochrony
przed zaka˝eniem, urazem, wypadkiem,

e) prowadzenie dzia∏alnoÊci naukowo-badawczej,

f) wdra˝ane przez jednostk´ programy zapewnie-
nia jakoÊci,

g) organizacj´ warunków nauczania,

5) praktyczna nauka zawodu i praktyka organizowana
poza strukturà uczelni odbywa si´ na podstawie
umowy zawartej pomi´dzy uczelnià a podmiotem
realizujàcym zaj´cia praktyczne.
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§ 5. Ustala si´ nast´pujàce standardy kszta∏cenia
w uczelni w zakresie wewn´trznego systemu oceny ja-
koÊci kszta∏cenia:

1) w uczelni jest powo∏ana komisja do wewn´trznej
oceny jakoÊci kszta∏cenia w trybie ustalonym
w statucie uczelni,

2) przedmiotem oceny jest:

a) stopieƒ poinformowania studentów i nauczycie-
li o organizacji i przebiegu studiów, a w szczegól-
noÊci udost´pnienie:

— regulaminu studiów,

— planu nauczania,

— programu studiów wraz z wykazem wymaga-
nych praktycznych umiej´tnoÊci zawodo-
wych,

— harmonogramu praktyk,

— informacji o systemie oceniania studentów
w procesie kszta∏cenia praktycznego i proce-
durach odwo∏awczych,

b) warunki materialne procesu dydaktycznego,

c) stosowane metody i Êrodki dydaktyczne,

d) przydatnoÊç przekazywanej wiedzy i nabywa-
nych umiej´tnoÊci zawodowych,

e) obiektywnoÊç nauczycieli w ocenie post´pów
studenta,

3) ocena dokonywana jest na podstawie okreÊlonych
przez komisj´ narz´dzi,

4) przeprowadzona ocena jakoÊci kszta∏cenia podlega
analizie, a jej wyniki sà upowszechniane i uwzgl´d-
niane w doskonaleniu procesu kszta∏cenia,

5) uczelnia prowadzi dystansowà ocen´ przydatnoÊci
zawodowej absolwentów i badanie ich losów za-
wodowych.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Zdrowia: M. ¸apiƒski
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