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Kierunki studiów prowadzone przez Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM 
  

1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia: 
 elektroradiologia 
 fizjoterapia (wygaszane w 2018/19) 
 pielęgniarstwo 
 położnictwo 
 ratownictwo medyczne 
 zdrowie publiczne 
 organizacja i ekonomika ochrony zdrowia NOWOŚĆ! od 2018/2019 
  
2. Studia stacjonarne jednolite magisterskie: 
 fizjoterapia 
 
3. Studia stacjonarne drugiego stopnia:  
 fizjoterapia (wygaszane w 2020/21 r.) 
 pielęgniarstwo 
 położnictwo 
 zdrowie publiczne 
  
4. Studia niestacjonarne drugiego stopnia: 
 fizjoterapia (wygaszane w 2020/21 r.) 
 pielęgniarstwo 
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Kierunki studiów prowadzone przez Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM – cd. 
  

 
 
5. Studia stacjonarne trzeciego stopnia (doktoranckie)  
w dziedzinie nauk o zdrowiu 
 
6. Studia podyplomowe zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej 
  
7. Projekt „Pro – Quo Health „Rozwój kompetencji kadry administracyjnej  
i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia" – obejmujący trzy 
formy kształcenia: 
 
- studia podyplomowe „HTA i EBM w zarządzaniu w ochronie zdrowia”  
- szkolenia e-learningowe w wymiarze 22 godzin, składające się z trzech 
modułów: finansów i audytu wewnętrznego, działań antykorupcyjnych i zdarzeń 
niepożądanych, HTA lub EBM.  
- szkolenia stacjonarne z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia  
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Obecna współpraca ze Szpitalami zrzeszonymi w Sieci: 
  

A. współpraca w zakresie praktyk zawodowych (śródrocznych  
i wakacyjnych): w roku 2017 - 32 studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM 
zrealizowało indywidualne (śródroczne i wakacyjne) praktyki zawodowe  
w Szpitalach: 
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 

fizjoterapia niestacjonarna drugiego stopnia 3 
ratownictwo medyczne stacjonarne pierwszego stopnia 1 
zdrowie publiczne stacjonarne pierwszego stopnia 1 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie 
fizjoterapia niestacjonarna drugiego stopnia 6 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej 
elektroradiologia studia stacjonarne pierwszego stopnia 1 
ratownictwo medyczne stacjonarne pierwszego stopnia 1 
fizjoterapia niestacjonarna drugiego stopnia 4 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej 
ratownictwo medyczne stacjonarne pierwszego stopnia 1 

Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach 
ratownictwo medyczne stacjonarne pierwszego stopnia 1 

Szpital Powiatowy im. dr T. Chałubińskiego w Zakopanem 
położnictwo studia stacjonarne drugiego stopnia 1 

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. J. Pawła II w Nowym Targu 
pielęgniarstwo studia niestacjonarne drugiego stopnia 2 
fizjoterapia niestacjonarna drugiego stopnia 1 

Szpital Powiatowy w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego 
pielęgniarstwo studia niestacjonarne drugiego stopnia 1 
fizjoterapia studia niestacjonarne drugiego stopnia 7 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku 
fizjoterapia studia niestacjonarne drugiego stopnia 1 
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Obecna współpraca ze Szpitalami zrzeszonymi w Sieci – cd. 
B. współpraca w zakresie prowadzenia działalności naukowo-badawczej: 
aktualnie 3 projekty badawcze Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM są 
realizowane we współpracy z 10 Szpitalami: 

Szpital Pracownik Projekt 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej 

Dr Anna Nowacka 
  

  
Dr Anna Piskorz 

  
  
  
  

  
  
  

Dr Joanna Zalewska-Puchała 

K/ZDS/006157 „Stres organizacyjny w środowisku pracy pielęgniarek„ 
  

K/ZDS/004675 „Stan zdrowia, zachowania zdrowotne oraz jakość życia i 
psychospołeczne warunki pracy pielęgniarek i położnych w okresie przed 

i pomenopauzalnym, zatrudnionych w podmiotach leczniczych na 
terenie Małopolski” 

  
K/ZDS/007098 „Postawy pielęgniarek z województwa małopolskiego 

wobec odmienności kulturowej” 

Szpital Powiatowy im. dr T. Chałubińskiego w 
Zakopanem 

Dr Anna Nowacka 
  

  
Dr Anna Piskorz 

  
  
  
  

  
  
  

Dr Joanna Zalewska-Puchała 
  

K/ZDS/006157 „Stres organizacyjny w środowisku pracy pielęgniarek„ 
  

K/ZDS/004675 „Stan zdrowia, zachowania zdrowotne oraz jakość życia i 
psychospołeczne warunki pracy pielęgniarek i położnych w okresie przed 

i pomenopauzalnym, zatrudnionych w podmiotach leczniczych na 
terenie Małopolski” 

  
K/ZDS/007098 „Postawy pielęgniarek z województwa małopolskiego 

wobec odmienności kulturowej” 

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym 
Sączu 
  
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie 
  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej 
  
Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w 
Gorlicach 
  
Podhalański Szpital Specjalistyczny im. J. Pawła II w 
Nowym Targu 
  
Szpital Powiatowy w Limanowej im. Miłosierdzia 
Bożego 
  
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Brzesku 
  
Szpital Powiatowy w Chrzanowie 
  

Dr Joanna Zalewska-Puchała 
  

K/ZDS/007098 „Postawy pielęgniarek  
z województwa małopolskiego wobec odmienności kulturowej” 
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Możliwe obszary podjęcia współpracy Wydziału ze Szpitalami: 

• studia przeddyplomowe: pierwszego, drugiego stopnia, jednolite magisterskie – wg wykazu; 
Wydział planuje utworzenie nowego kierunku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia: 
organizacja i ekonomika ochrony zdrowia od roku 2018/2019 
 

• studia trzeciego stopnia (doktoranckie): w dziedzinie nauk o zdrowiu – Wydział deklaruje 
współpracę w zakresie ułatwienia kontaktu kandydata z potencjalnym opiekunem naukowym 
spośród pracowników WNZ (rekrutacja: czerwiec) 
 

• studia podyplomowe: zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej (rekrutacja: październik-
grudzień; opłata za 2 semestry: 4 600 zł.) 
 

• w ramach projektu „Pro – Quo Health „Rozwój kompetencji kadry administracyjnej  
i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia", realizowanego od marca 2017 do 
września 2019, 3 formy kształcenia:  

 -   studia podyplomowe: HTA i EBM w zarządzaniu w ochronie zdrowia 
                      (rekrutacja: październik – nadal, bezpłatne) 
 -   szkolenia e-learningowe (wstępny termin maj, bezpłatne) 
 - szkolenia stacjonarne z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia (wstępny 
 termin maj, bezpłatne), poprzedzone wstępnym szkoleniem e-learningowym 
 Szczegółowe informacje o projekcie: http://www.hta.cm-uj.krakow.pl/ 
  
• kursy specjalistyczne w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek  

i położnych: 
 -  „Wywiad i badanie fizykalne” 
 -  „Edukator w cukrzycy”                aktualna oferta (300 zł)  

 
  

 

http://www.hta.cm-uj.krakow.pl/
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Oferta na przyszłość w zależności od otrzymania dotacji z MZ:  
 

• kursy specjalistyczne w ramach kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek i położnych: 

 
1. „Podstawy opieki paliatywnej” (pielęgniarki) 
2. „Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową” (pielęgniarki)  
3. „Opieka nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc 

(POChP)” (pielęgniarki) 
4. „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji” (położne)  
5. „Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie” 

(pielęgniarki)  
6. „Terapia bólu przewlekłego u dorosłych” (pielęgniarki i położne) 
7. „Wywiad i badanie fizykalne” (pielęgniarki i położne) 
8. „Edukator w cukrzycy” (pielęgniarki i położne)   
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inne: 

 

• szkolenia z zakresu prowadzenia dokumentacji elektronicznej  
w szpitalu (oferta na przyszłość)  

  
• opracowanie dokumentów i analiz przydatnych do funkcjonowania 

szpitali, np. Plan marketingowy, Plan strategiczny Szpitala, Plan 
wprowadzenia zmian w Szpitalu, Wskazania poprawy jakości. Dokumenty 
takie mogą być opracowywane przez zespoły studentów (na podstawie 
materiałów i informacji źródłowych z konkretnych Szpitali) jako zadania 
projektowe lub prace dyplomowe 

  
• realizacja przewodów doktorskich: 
 - w ramach studiów doktoranckich Wydział ułatwi kontakt     
kandydata z opiekunem naukowym spośród pracowników WNZ (rekrutacja 
na studia doktoranckie - czerwiec; bezpłatnie); 
 - w ramach przewodu doktorskiego: konieczne merytoryczne 
przedstawienie oczekiwań i możliwości kandydata w optymalnie najbliższym 
czasie (celem rozpoczęcia współpracy z potencjalnym  promotorem)  
oraz przygotowania konspektu pracy.  
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Inne potencjalne możliwości współpracy  

pomiędzy Wydziałem Nauk o Zdrowiu a Szpitalami 
 

• prowadzenie przez pracowników Wydziału badań wdrożeniowych na 
terenie Szpitali. Propozycja stworzenia listy wspólnych tematów 
projektów badawczych 

 
• nadal umożliwienie studentom realizacji praktyk zawodowych, zwłaszcza 

w zakresie elektroradiologii 
 
• umożliwienie studentom realizacji badań w celu przygotowania prac 

dyplomowych, w tym: 
-  udostępnianie wyników badań 
- stworzenie listy zdefiniowanych przez Dyrektorów Szpitali zagadnień, 
wymagających uszczegółowionych analiz (np. case study  - analiza 
konkretnego problemu w Szpitalu należącym do Sieci) jako tematów 
prac dyplomowych  
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