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HARMONOGRAM SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO  W DZIEDZINIE PIELEGNIARSTWA 
ZACHOWAWCZEGO DLA PIELĘGNIAREK 

 

Zajęcia teoretyczne (24.05.2013 – 8.12. 2013 r.) 
Moduł tematyczny  Terminy zajęć Ilość minut / 

godzin 
Etyka, deontologia i prawo 24.05.2013 8.00 – 18.00 (12h) 
Polityka społeczna i zdrowie publiczne 21.06.2013 8.00 – 18.00 (12h) 
Polityka społeczna i zdrowie publiczne 
Teorie pielęgnowania 

22.06.2013 8.00 – 15.30 (9h) 
15.45 – 18.00 (3h) 

Teorie pielęgnowania 23.06.2013 8.00 – 18.00 (12h) 
Informatyka w praktyce zawodowej pielęgniarki, 
położnej – ćwiczenia gr 1 

5.07.2013 8.00 – 18.00 (12h) 

Informatyka w praktyce zawodowej pielęgniarki, 
położnej – ćwiczenia gr 1 
Informatyka w praktyce zawodowej pielęgniarki, 
położnej – ćwiczenia gr 2 

6.07.2013 8.00 – 14.15 (8h) 
Obiad 14.15-14.45 

(gr1) 
Obiad 13.45-14.15 

(gr2) 

14.15 – 20.30(8h) 
Informatyka w praktyce zawodowej pielęgniarki, 
położnej – ćwiczenia gr 2 

7.07.2013 8.00 – 18.00 (12h) 

Badania naukowe w pielęgniarstwie 9.08.2013 8.00 – 18.00 (12h) 
Badania naukowe w pielęgniarstwie 
Rozwój zawodowy 

10.08.2013 8.00 – 10.15 (3h) 
10.30 – 18.00 (9h) 

Rozwój zawodowy 
Ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne 

11.08.2013 8.00 – 12.45 (6h) 
13.15 – 18.00 (6h) 

Polityka społeczna i zdrowie publiczne 
Dydaktyka z elementami edukacji medycznej 

23.08.2013 8.00 – 15.30 (9h) 
15.45 – 18.00 (3h) 

Dydaktyka z elementami edukacji medycznej 24.08.2013 8.00 – 18.00 (12h) 
Ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne 25.08.2013 8.00 – 18.00 (12h) 
Ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne 6.09.2013 8.00 – 18.00 (12h) 
Ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne 
Elementy psychologii 

7.09.2013 8.00 – 15.30 (9h) 
15.45 – 18.00 (3h) 

Elementy psychologii 8.09.2013 8.00 – 18.00 (12h) 
Ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne 20.09.2013 8.00 – 18.00 (11h) 
Ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne 
Organizacja i zarządzanie z elementami ekonomiki 
ochrony zdrowia 

21.09.2013 8.00 – 12.45 (6h) 
13.15 – 18.00 (6h) 

Organizacja i zarządzanie z elementami ekonomiki 
ochrony zdrowia 

22.09.2013 8.00 – 18.00 (12h) 

Ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne 4.10.2013 8.00 – 18.00 (12h) 
Statystyka w praktyce zawodowej pielęgniarki, 
położnej 

5.10.2013 8.00 – 16.30 (10h) 

Organizacja i zarządzanie z elementami ekonomiki 
ochrony zdrowia 

6.10.2013 8.00 – 18.00 (12h) 
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Ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne 18.10.2013 8.00 – 18.00 (12h) 
Ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne 
Socjologia zdrowia i choroby 

19.10.2013 8.00 – 12.45 (6h) 
13.15 – 18.00 (6h) 

Socjologia zdrowia i choroby 
Etyka, deontologia i prawo 

20.10.2013 8.00 – 15.30 (9h) 
15.45 – 18.00 (3h) 

Ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne 8.11.2013 8.00 – 18.00 (12h) 
Ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne 
Podstawy pielęgniarstwa zachowawczego 

9.11.2013 8.00 – 9.30 (2h) 
9.30 – 18.00 (10h) 

Podstawy pielęgniarstwa zachowawczego 10.11.2013 8.00 – 18.00 (12h) 
Podstawy pielęgniarstwa zachowawczego 
Pielęgnowanie pacjenta w schorzeniach układu 
krążenia 

22.11.2013 8.00 – 14.45 (8h) 
14.45 – 18.00 (4h) 

Pielęgnowanie pacjenta w schorzeniach układu 
krążenia 

23.11.2013 8.00 – 18.00 (12h) 

Pielęgnowanie pacjenta w schorzeniach układu 
krążenia  

24.11.2013 8.00 – 18.00 (12h) 

Pielęgnowanie pacjenta w schorzeniach układu 
krążenia 

6.12.2013 8.00 – 18.00 (12h) 

Pielęgnowanie pacjenta w schorzeniach układu 
krążenia 

7.12.2013 8.00 – 18.00 (12h) 

Pielęgnowanie pacjenta w schorzeniach układu 
krążenia 
Pielęgnowanie pacjenta w schorzeniach układu 
oddechowego 

8.12.2013 8.00 – 14.45 (8h) 
 
14.45 – 18.00 (4h) 

 
 
Przerwy planowane w ramach każdego z powyższych dni zajęć poza 6.07.2013 

(godziny obiadu zaznaczone w tabeli): 

• I przerwa kawowa - 10.15 – 10.30 (15 minut); dla grupy 2 w dniu 6.07.2013 17.15-17.30 

• przerwa obiadowa – 12.45 – 13.15 (30 minut) 

• przerwa - 15.30 – 15.45 (15 minut; nie występuje w dniach zajęciowych do 8 godzin) 

 

Miejsce realizacji zajęć: 

Krakowskie Centrum Konferencyjne "Avangarda" 

31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 1  

tel./fax: 12/ 426 40 55, www.restauracjaavangarda.pl 

 
 
 
 
 


