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Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 roku w
sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza,
lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego,
fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. 2019 poz. 1573 z późn. zm.)

Załącznik nr 4
Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu pielęgniarki
A.

Studia pierwszego stopnia

3. Minimalna liczba godzin zajęć zorganizowanych i punktów ECTS
3.6. Kształcenie w zakresie grup zajęć A (Nauki podstawowe), B (Nauki społecznie i humanistyczne),
C (Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej) i D (Nauki w zakresie opieki
specjalistycznej) może być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość.
Liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach tego kształcenia, nie może być większa niż

10% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów.
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Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca
2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do
wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki,
położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika
medycznego (Dz. U. 2019 poz. 1573 z późn. zm.)
Załącznik nr 5
Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu położnej
A.

Studia pierwszego stopnia

3. Minimalna liczba godzin zajęć zorganizowanych i punktów ECTS
3.6. Kształcenie w zakresie grup zajęć A (Nauki podstawowe), B (Nauki społecznie i humanistyczne),
C (Nauki w zakresie podstaw opieki położniczej) i D (Nauki w zakresie opieki specjalistycznej)
może być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach tego kształcenia, nie może być większa niż
10% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów.
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Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 roku w
sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza,
lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego,
fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. 2019 poz. 1573 z późn. zm.)

Załącznik nr 4
Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu pielęgniarki
A.

Studia drugiego stopnia

3. Minimalna liczba godzin zajęć zorganizowanych i punktów ECTS
3.4. Kształcenie w zakresie grup zajęć A (Nauki społeczne i humanistyczne), B (Zaawansowana
praktyka pielęgniarska) i C (Badania naukowe i rozwój pielęgniarstwa) może być prowadzone
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach tego kształcenia, nie może być większa
niż 10% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów.
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Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 roku w
sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza,
lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego,
fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. 2019 poz. 1573 z późn. zm.)

Załącznik nr 5
Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu położnej
A.

Studia drugiego stopnia

3. Minimalna liczba godzin zajęć zorganizowanych i punktów ECTS
3.4. Kształcenie w zakresie grup zajęć A (Nauki społeczne i humanistyczne), B (Zaawansowana
praktyka położnicza) i C (Badania naukowe i rozwój praktyki położniczej) może być
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach tego kształcenia, nie może być większa
niż 10% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów.
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Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 roku w
sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza,
lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego,
fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. 2019 poz. 1573 z późn. zm.)
Załącznik nr 5
Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu położnej
A.

Studia pierwszego stopnia

4. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe
4.2. W trakcie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakresie podstaw opieki położniczej i opieki
specjalistycznej student:
1) (...) … 3) (…);
4) bierze aktywny udział w przyjmowaniu porodu z położenia miednicowego, a w przypadku gdy jest to
niemożliwe – w warunkach symulowanych;
5) wykonuje nacięcia krocza i zakładanie szwów, a w przypadku gdy jest to niemożliwe – w warunkach
symulowanych;
6) (…) … (9 (…).

4.3. (…). Uczelnia realizuje co najmniej 5% liczby godzin zajęć praktycznych w warunkach symulowanych
/55 godzin/.
6

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 roku w
sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza,
lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego,
fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. 2019 poz. 1573 z późn. zm.)

Załącznik nr 4/5
Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu pielęgniarki /położnej
A.

Studia pierwszego stopnia

IV.A. Sposób weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się
5. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się w kategorii umiejętności wymaga
bezpośredniej

obserwacji

studenta

demonstrującego

umiejętność

w

czasie

obiektywnego standaryzowanego egzaminu klinicznego (Objective Structured Clinical
Examination, OSCE), który może stanowić formę egzaminu dyplomowego.
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Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2020r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do
wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej,
diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. 2020 poz. 581)
„§ 1a. 1. W roku akademickim 2019/2020 studenci studiów przygotowujących do wykonywania zawodów (…),
pielęgniarki, położnej, (…), którzy w okresie zawieszenia kształcenia na studiach wykonywali czynności w ramach
zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności
praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, do których w programie studiów zostały przypisane
efekty uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, które nabyli w czasie wykonywania tych czynności.
2. Uczelnia może zaliczyć część zajęć lub grup zajęć, o których mowa w ust. 1, uwzględniając informacje o liczbie
godzin i charakterze wykonywanych czynności, o których mowa w ust. 1, zawarte w zaświadczeniu wydanym przez
podmiot, w którym student wykonywał te czynności.

§ 1b. W roku akademickim 2019/2020 student odbywający studia przygotowujące do wykonywania zawodu (…),
pielęgniarki, położnej, (…), może uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość część efektów uczenia się przypisanych do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne,
w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, umożliwiających uzyskanie nie więcej niż 20% liczby punktów

ECTS określonej dla tych zajęć w programie studiów dla roku studiów, na którym kształci się ten student.”.
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Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2020r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania
zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty
laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. 2020 poz. 885)
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania
lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty
fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. poz. 1573 oraz z 2020 r.
wyrazy „20%” zastępuje się wyrazami „40%”.

26 lipca 2019 r.
zawodu lekarza,
laboratoryjnego,
poz. 581) w § 1b

W roku akademickim 2019/2020 student odbywający studia przygotowujące do
wykonywania zawodu (…), pielęgniarki, położnej, (…), może uzyskać w ramach zajęć
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość część efektów
uczenia się przypisanych do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć
praktycznych i praktyk zawodowych, umożliwiających uzyskanie nie więcej niż 40% liczby
punktów ECTS określonej dla tych zajęć w programie studiów dla roku studiów, na którym
kształci się ten student.”
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Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia …………….. 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do
wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej,
diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego
(Dz. U. 2020 ………) – projekt z dnia 8 października 2020r.
„§ 1c. 1. W roku akademickim 2020/2021 studenci studiów przygotowujących do
wykonywania zawodów, o których mowa w § 1, którzy w trakcie tego roku akademickiego
wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby
sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać
się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym
zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, do których w programie studiów zostały
przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, które nabyli w czasie
wykonywania tych czynności.
2. Uczelnia może zaliczyć część zajęć lub grup zajęć, o których mowa w ust. 1,
uwzględniając informacje o liczbie godzin i charakterze wykonywanych czynności, o
których mowa w ust. 1, zawarte w zaświadczeniu wydanym przez podmiot, w którym
student wykonywał te czynności.
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Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia …………….. 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do
wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej,
diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego
(Dz. U. 2020 ………) – projekt z dnia 20 października 2020r.

„§ 1d. W roku akademickim 2020/2021 student odbywający studia przygotowujące do
wykonywania zawodu (…), pielęgniarki, położnej, (…), może uzyskać w ramach zajęć
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość część efektów
uczenia się przypisanych do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć
praktycznych i praktyk zawodowych, umożliwiających uzyskanie nie więcej niż 20% liczby
punktów ECTS określonej dla tych zajęć w programie studiów dla roku studiów, na którym
kształci się ten student.”.


https://legislacja.gov.pl/projekt/12338401/katalog/12719695#1271969
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Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 roku
w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego,
lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa
(Dz. U. 2018 poz. 345 – tekst jednolity)

Załącznik nr 4
Standardy kształcenia dla kierunku studiów

Załącznik nr 5
Standardy kształcenia dla kierunku studiów

Pielęgniarstwo

Położnictwo

A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
B. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
B. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Brak informacji o możliwości prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość oraz o możliwości prowadzenia zajęć praktycznych w
warunkach symulowanych
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Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. 2020 poz. 85 – tekst jednolity, z późn. zm.)

Art. 67. ust. 4 Jeżeli pozwala na to specyfika kształcenia
na studiach na określonym kierunku, część efektów uczenia
się objętych programem studiów może być uzyskana
w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod

i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu
infrastruktury i oprogramowania zapewniających
synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami

i osobami prowadzącymi zajęcia.
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Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. 2020 poz. 85 – tekst jednolity, z późn. zm.)
Art. 76a.

1. Uczelnia może zorganizować weryfikację osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie

studiów, w szczególności przeprowadzać zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia, poza
siedzibą uczelni lub poza jej filią przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Egzamin dyplomowy może być przeprowadzony poza siedzibą uczelni lub poza jej filią przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:

1) transmisję egzaminu dyplomowego w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy egzaminu
dyplomowego mogą wypowiadać się w jego toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
3. Zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w sposób, o którym mowa w ust. 1, oraz
przeprowadzania egzaminu dyplomowego w sposób, o którym mowa w ust. 2, uczelnia udostępnia w
Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.
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Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku
w sprawie studiów (Dz. U. 2018 poz. 1861)

Rozdział 5 Kształcenie na odległość
§ 12. 1. Zajęcia mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
jeżeli spełniono łącznie następujące wymagania:
1)
2)

3)
4)
5)

6)

nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia są przygotowani do ich realizacji z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość, a realizacja zajęć jest na bieżąco kontrolowana przez uczelnię;
dostęp do infrastruktury informatycznej i oprogramowania umożliwia synchroniczną i asynchroniczną
interakcję między studentami a nauczycielami akademickimi i innymi osobami prowadzącymi zajęcia;
zapewniono materiały dydaktyczne opracowane w formie elektronicznej;
studenci mają możliwość osobistych konsultacji z nauczycielami akademickimi i innymi osobami prowadzącymi
zajęcia w siedzibie uczelni lub w jej filii;
weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się odbywa się przez bieżącą kontrolę postępów w
nauce, z tym że przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia odbywa się w siedzibie
uczelni lub w jej filii;
studenci odbyli szkolenia przygotowujące do udziału w tych zajęciach.
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Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku
w sprawie studiów (Dz. U. 2018 poz. 1861)

Rozdział 5 Kształcenie na odległość
2. W przypadku zajęć kształtujących umiejętności praktyczne metody i techniki
kształcenia na odległość mogą być wykorzystywane pomocniczo.
3. W uzasadnionych przypadkach egzaminy kończące określone zajęcia, za zgodą
rektora, mogą odbywać się poza siedzibą uczelni lub poza jej filią z wykorzystaniem
technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu egzaminu i jego
rejestrację.
§ 13. Liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż
50% liczby punktów ECTS, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 (koniecznych do
ukończenia studiów na danym poziomie).
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Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 maja 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz. U. 2020 poz. 853)
Rozdział 5 Kształcenie na odległość
§ 12. 1. Zajęcia mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jeżeli
spełniono łącznie następujące wymagania:
1)
2)
3)
4)
5)

6)

nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia są przygotowani do ich realizacji z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość, a realizacja zajęć jest na bieżąco kontrolowana przez uczelnię;
dostęp do infrastruktury informatycznej i oprogramowania umożliwia synchroniczną i asynchroniczną interakcję między
studentami a nauczycielami akademickimi i innymi osobami prowadzącymi zajęcia;
zapewniono materiały dydaktyczne opracowane w formie elektronicznej;
studenci mają możliwość osobistych konsultacji z nauczycielami akademickimi i innymi osobami prowadzącymi zajęcia
w siedzibie uczelni lub w jej filii;
weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się odbywa się przez bieżącą kontrolę postępów w nauce, z
tym że przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia odbywa się w siedzibie uczelni lub w jej
filii;
studenci odbyli szkolenia przygotowujące do udziału w tych zajęciach.

2. W przypadku zajęć kształtujących umiejętności praktyczne metody i techniki kształcenia na odległość mogą być
wykorzystywane pomocniczo.
3. W uzasadnionych przypadkach egzaminy kończące określone zajęcia, za zgodą rektora, mogą odbywać się poza siedzibą
uczelni lub poza jej filią z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu egzaminu i
jego rejestrację.
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Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 sierpnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz. U. 2020 poz. 1411)
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów
(…) wprowadza się następujące zmiany:
§ 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż:
1) 50% liczby punktów ECTS, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 (koniecznych do ukończenia studiów na
danym poziomie) – w przypadku studiów o profilu praktycznym;
2) 75% liczby punktów ECTS, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 (koniecznych do ukończenia studiów na
danym poziomie) – w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim.”;
§ 2. Liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość, o której mowa w § 13 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w
brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, ma zastosowanie do kształcenia na studiach o profilu
ogólnoakademickim począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2020/2021.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.
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Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz. U. 2020 poz. 1679)

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie
studiów (…) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„§ 13a. 1. W okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do końca
semestru, w trakcie którego stan ten został odwołany, zajęcia na studiach mogą być prowadzone z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to
przewidziane w programie studiów.
2. Liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć prowadzonych w okresie, o którym mowa w ust. 1, z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie wlicza się do liczby punktów ECTS, o
której mowa w § 13.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.
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Te rozwiązania nie będą miały zastosowania do kierunków studiów prowadzonych
zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów,
o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy, w tym zawodu pielęgniarki i położnej.



Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, będzie prowadzone na tych
studiach zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy.



Wskazane przepisy przewidują szczególne rozwiązania w zakresie wymagań dotyczących
kształcenia na odległość, czy też określają na niższym poziomie liczbę punktów ECTS,
jaka może być uzyskana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
która w przypadku standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu
pielęgniarki / położnej (określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3
pkt 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym) wynosi 10% liczby punktów ECTS koniecznej
do ukończenia studiów na danym poziomie.
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PODSUMOWANIE
Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce sprawia, że tak jak przez ostatnie pół roku,
także w roku akademickim 2020/2021 działalność dydaktyczna w uczelniach powinna
być realizowana z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa
sanitarnego.
Zgodnie z zasadą autonomii uczelni to władze szkół wyższych podejmują
ostateczne decyzje dotyczące organizacji kształcenia.
Niezależnie od wybranej formy kształcenia, należy pamiętać o aktualnych wymogach
sanitarno-epidemiologicznych oraz o sytuacji w danym mieście i regionie – tak, aby
nowy rok akademicki był dla wszystkich maksymalnie bezpieczny.
Nadal pozostają aktualne rekomendacje i zalecenia opublikowane w maju tego roku:
„Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności
uczelni” (trwają prace nad ich aktualizacją).
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