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1. Uczelniany Program Stypendialny 
wypłata stypendium dla 48 osób ( obecny II rok- 26 os, 

obecny I-22 os). 

Programem objęci zostaną studenci po I roku kształcenia. Wartość
miesięcznego stypendium wyniesie maksymalnie 800 złotych. Wypłata
maksymalnie przez 4 semestry.



Student otrzymujący stypendium będzie
zobowiązany do przystąpienia do programu
rozwoju absolwenta (zadanie obligatoryjne)



Warunki Uczelnianego Programu 
Stypendialnego

a) wyniki w nauce stanowi najwyższa arytmetyczna średnia ocen ze wszystkich 
uzyskanych ocen, w tym również ocen niedostatecznych na egzaminach i zaliczeniach z 
oceną, za poprzedni rok studiów, obliczana zgodnie z Regulaminem studiów w roku 
akademickim poprzedzającym złożenie wniosku.

Liczba punktów za średnią ocen = uzyskana średnia ocen x 10

b) średnia ocen liczona jest do dwóch miejsc po przecinku.



 C) dodatkowe osiągnięcia

Punkty przyznawane za osiągnięcia naukowe w tematyce zgodnej z kierunkiem 
studiów. 

m.in.:

-prace w kołach naukowych i organizacjach studenckich -max 8 pkt.

-praca naukowa, udział w pracach naukowo-badawczych -max 8 pkt.

-publikacje, artykuły, opracowania lub referaty nieobjęte programem nauczania -
max 8 pkt.

-udział w konferencjach naukowych -max 7 pkt.

-staż naukowy lub ukończone kursy nieobjęte programem nauczania -max 8 pkt.



ZAJĘCIA DODATKOWE W PROGRAMIE 
NAUCZANIA

 1. UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE W PRAKTYCE PIELĘGNIARSKIEJ 

II sem- 20 h

III sem-30 h

V sem (dotyczy tylko obecnego 3 roku)- 20 h

 2. EDUKACJA W CUKRZYCY 

III sem- 20 h



 3. OPIEKA PIELĘGNIARSKA NAD CHORYM Z PRZEWLEKŁYMI RANAMI 

IV sem- 40 h

 4. OPIEKA PIELĘGNIARSKA NAD CHORYM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ 

V sem- 40 h

 5. OPIEKA PIELĘGNIARSKA NAD PACJENTEM KARDIOLOGICZNYM

VI sem- 30 h



OBOWIĄZKOWE PRAKTYKI ZAWODOWE 

 Obowiązkowe praktyki zawodowe realizowane zgodnie ze standardem kształcenia tj:

I rok -120 h

II rok- 680 h

III rok- 400 h

PRAKTYKI OBOWIĄZKOWE SĄ PŁATNE. ŚREDNIO 9.50 zł/godzinę lekcyjną praktyki zawodowej. Kwota 
ta co semestr jest przeliczana na liczbę studentów. 



WYJAZD STUDYJNY 

 DLA OSÓB CHĘTNYCH 

Obecny III rok- 25 osób (wyjazd studyjny zaplanowany w 2019 roku)

Obecny II rok- 15 osób (wyjazd studyjny zaplanowany w 2020 roku)

Obecny I rok- 15 osób (wyjazd studyjny zaplanowany w 2021 roku)

Planowany jest 2-dniowy wyjazd studentów zainteresowanych poszerzeniem 
wiedzy z zakresu opieki długoterminowej (geriatrycznej i paliatywnej). W 
planach wyjazdu jest : zwiedzanie zakładu opieki długoterminowej, warsztaty z 
zakresu opieki nad pacjentem z zaburzeniami funkcji poznawczych, praca z 
pacjentem, opis przypadku i opisanie procedury postępowania z pacjentem. 



PRAKTYKI PONADPROGRAMOWE

 Student wybiera jedną spośród trzech praktyk na VI semestrze:

 POZ (160 h)

 Opieka geriatryczna (160 h)

 Opieka onkologiczna (160 h)

 PRAKTYKI PONADPROGRAMOWE SĄ PŁATNE. ŚREDNIO 9.50 zł/godzinę lekcyjną 
praktyki zawodowej. Kwota ta co semestr jest przeliczana na liczbę 
studentów. 



PROGRAM ROZOWOJU ABSOLWENTA

 OBLIGAOTYRYJNY DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH STYPENDIUM MOTYWACYJNE. 

 PRZEZ OKRES 2 LAT WYPŁACANE BĘDZIE STYPENDIUM W WYSOKOŚCI 1000 ZŁ 
BRUTTO. 

WARUNEK!!!!!!!!!!!!!!!
PRACA W PODMIOCIE LECZNICZYM NA TERENIE POLSKI W OPARCIU O UMOWĘ O 
PRACĘ  NA OKRES OTRZYMYWANIA STYPENDIUM. 



Dodatkowo uczestnik ma możliwość wzięcia 
udziału w jednym z niżej wymienionych 
kursów: 

 kurs kwalifikacyjny epidemiologiczny

 Kurs kwalifikacyjny diabetologiczny

 Kurs kwalifikacyjny geriatryczny 



Etapy rekrutacji 

 1. formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej w zakładce 
Fundusze unijne )

 2. umowa uczestnictwa w projekcie 

Dokumenty dostępne będą na stronie internetowej na początku listopada. 

Dziękuję za uwagę 


