
  

Stanowisko w sprawie wdrożenia  Procesu Bolońskiego 

do kontynuowania profesjonalnego rozwoju w 

pielęgniarstwie (CPD) 

 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie popiera i włącza się w działania zmierzające do 

utworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area) 

do 2010 roku. 

Należy dążyć do tego by trzystopniowy  system kształcenia  odzwierciedlał  

kwalifikacje/kompetencje  zawodowe  pielęgniarek.  

Kwalifikacje/kompetencje zawodowe  powinny  być jasno określone i wprowadzone                     

w życie w formie uregulowań prawnych. 

Istnieje potrzeba, aby po uzyskaniu podstawowych kwalifikacji/kompetencji zawodowych 

(licencjat pielęgniarstwa) następowały kolejne etapy rozwoju zawodowego na poziomie 

studiów drugiego (magister pielęgniarstwa) i trzeciego stopnia (doktor pielęgniarstwa). 

Program kształcenia musi bazować na wiedzy i umiejętnościach, których  podstawą są 

aktualne wyniki badań naukowych.  Realizacja w praktyce  wymagań programowych jest 

możliwa przez zintensyfikowanie działań w obszarze naukowym, dydaktycznym                           

i organizacyjnym.  

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie stoi na stanowisku, iż pielęgniarki - nauczyciele 

akademiccy zatrudnieni w uczelniach i szkołach wyższych kształcących pielęgniarki, powinny 

mieć umożliwiony rozwój naukowy oraz możliwość kształcenia i uczestniczenia w wymianie 

międzynarodowej w ramach projektów realizowanych w uczelniach   i szkołach wyższych, 

zgodnie z założeniami Procesu Bolońskiego kontynuowania profesjonalnego rozwoju w 

pielęgniarstwie. 

Prace dyplomowe oraz prace magisterskie, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Grupy 

Pielęgniarek Badaczy przy WHO, powinny dotyczyć pielęgniarstwa i wpływać na jego rozwój. 

Aby temu sprostać promotorzy tych prac (nauczyciele akademiccy) muszą posiadać prawo 

wykonywania zawodu pielęgniarki oraz specjalizować się w dziedzinie pielęgniarstwa, w 

której prowadzona jest praca dyplomowa. 

 

Tło: 

Deklaracja Bolońska, podpisana 19 czerwca 1999 roku przez ministrów odpowiedzialnych 

za szkolnictwo wyższe w 29 krajach europejskich, zapoczątkowała proces istotnych zmian 

w systemach edukacji poszczególnych państw. Proces ten, określany często jako Proces 

Boloński zmierza do utworzenia do 2010 roku - w wyniku uzgodnienia pewnych ogólnych 

zasad organizacji kształcenia - Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European 

Higher Education Area).  

 

Celem  procesu jest stworzenie warunków do zwiększenia mobilności obywateli, 

dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz podniesienie atrakcyjności 

i poprawa konkurencyjnej pozycji systemu szkolnictwa wyższego w Europie.  

Podpisanie Deklaracji Bolońskiej jest dobrowolnie złożonym zobowiązaniem. W Polsce 
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akcję promocyjno - informacyjną dotyczącą Procesu Bolońskiego prowadziły zarówno 

organy rządowe (Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu), Narodowa Agencja Socratesa 

jak i organizacje akademickie. 

Wg ustaleń Procesu Bolońskiego ujednolicenie systemów szkolnictwa wyższego ma 

nastąpić m.in. dzięki: 

 wprowadzeniu systemu punktów kredytowych ECTS; 

 podziałowi studiów na dwu/trzy stopniowe; 

 kontroli jakości kształcenia (systemy akredytacji, certyfikacji itp.); 

 promocji programów mobilności studentów i wykładowców; 

 promocji kształcenia przez całe życie. 

Dodatkowo, dla lepszej uznawalności stopni naukowych ustalono konieczność 

wprowadzenia suplementu do dyplomu w powszechnie używanym języku europejskim. 

Jego realizacja to:  

 wprowadzanie przejrzystych i porównywalnych systemów stopni oraz wdrożenie 

Suplementu do Dyplomu;  

 przyjęcie systemu kształcenia opartego na dwóch/trzech poziomach kształcenia;  

 powszechne stosowanie systemu punktów kredytowych (tj. ECTS- European Credit 

Transfer System);  

 promocja mobilności studentów, nauczycieli akademickich, naukowców oraz 

personelu administracyjnego;  

 promocja współpracy europejskiej w zakresie podnoszenia poziomu jakości 

szkolnictwa wyższego;  

 promocja europejskiego wymiaru szkolnictwa wyższego, szczególnie w zakresie 

rozwoju zawodowego, mobilności oraz zintegrowanych programów nauczania, 

szkolenia i badań.  

Polska włączyła się w proces realizacji Procesu Bolońskiego m.in. podejmując działania 

zmierzające do powszechnego stosowania Suplementu do Dyplomu, rozwijając 

trójstopniowy system studiów i system punktów kredytowych ECTS, powołując Państwową 

Komisję Akredytacyjną oraz Krajową Radę Akredytacyjną Szkolnictwa Medycznego w 

Ministerstwie Zdrowia, promując mobilność np. w ramach programu Sokrates/Erasmus, 

Erasmus Mundus lub dwustronnych umów międzynarodowych itp. Nowa Ustawa Prawo o 

szkolnictwie wyższym w pełni uwzględnia zalecenia Procesu Bolońskiego. 
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