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Szczegółowy wykaz godzin przypadający na poszczególne moduły kursu kwalifikacyjnego 
Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek wraz z wymaganiami kwalifikacyjnymi wykładowców 
określonymi w programie zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i 
Położnych,  dostępnym na stronie 
http://www.ckppip.edu.pl/uploads/docs/Programy_ksztalcenia/kursy_kwalifikacyjne_1/Piel%C4%99g
niarstwo_onkologiczne.pdf 
 

 
Moduł Nazwa modułu Liczba godzin Wymagania kwalifikacyjne wykładowcy 

I Psychoonkologia w praktyce 
pielęgniarskiej 

15  
Wykładowcami mogą być osoby mające nie mniej niż 
5-letni staż zawodowy w przedmiotowej dziedzinie, 
doświadczenie dydaktyczne oraz spełniają co 
najmniej jeden z warunków:  

1. Pielęgniarka: 
 posiada tytuł magistra pielęgniarstwa 
 posiada tytuł specjalisty w dziedzinie 

pielęgniarstwa onkologicznego 
2. Posiada ukończone studia wyższe na 

kierunku mającym zastosowanie w ochronie 
zdrowia lub inne merytoryczne kwalifikacje 
niezbędne do realizacji wybranych 
zagadnień, tj. psycholog, osoba duchowna 
 

 

II Profilaktyka i diagnostyka 
chorób nowotworowych 

15 Wykładowcami mogą być osoby mające nie mniej niż 5-
letni staż zawodowy w przedmiotowej dziedzinie, 
doświadczenie dydaktyczne oraz spełniają co najmniej 
jeden z warunków:  

1. Pielęgniarka: 
 posiada tytuł magistra pielęgniarstwa 
 posiada tytuł specjalisty w dziedzinie 

pielęgniarstwa onkologicznego 
2. Lekarz 
 posiada specjalizację lekarską w dziedzinie 

onkologii 
 

III Pielęgnowanie i rehabilitacja 
chorego onkologicznie 

60 Wykładowcami mogą być osoby mające nie mniej niż 5-
letni staż zawodowy w przedmiotowej dziedzinie, 
doświadczenie dydaktyczne oraz spełniają co najmniej 
jeden z warunków:  

1. Pielęgniarka: 
 posiada tytuł magistra pielęgniarstwa 
 posiada tytuł specjalisty w dziedzinie 

pielęgniarstwa onkologicznego 
2. Lekarz 
 posiada specjalizację lekarską w dziedzinie 

radioterapii 
3. Posiada ukończone studia wyższe na kierunku 

mającym zastosowanie w ochronie zdrowia lub 
inne merytoryczne kwalifikacje niezbędne do 
realizacji wybranych zagadnień, tj. inspektor 
ochrony radiologicznej. 
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IV Pielęgnowanie dzieci z choroba 
nowotworową 

30 Wykładowcami mogą być osoby mające nie mniej niż 5-
letni staż zawodowy w przedmiotowej dziedzinie, 
doświadczenie dydaktyczne oraz spełniają co najmniej 
jeden z warunków:  

1. Pielęgniarka: 
 posiada tytuł magistra pielęgniarstwa 
 posiada tytuł specjalisty w dziedzinie 

pielęgniarstwa onkologicznego 
 posiada tytuł specjalisty w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego 
 

2. Lekarz 
 posiada specjalizację  w dziedzinie onkologii i 

hematologii dziecięcej, pediatrii. 
 

V Opieka paliatywna 15 Wykładowcami mogą być osoby mające nie mniej niż 5-
letni staż zawodowy w przedmiotowej dziedzinie, 
doświadczenie dydaktyczne oraz spełniają co najmniej 
jeden z warunków:  

1. Pielęgniarka: 
 posiada tytuł magistra pielęgniarstwa 
 posiada tytuł specjalisty w dziedzinie 

pielęgniarstwa onkologicznego 
 posiada tytuł specjalisty w dziedzinie 

pielęgniarstwa opieki paliatywnej 
2. Posiada ukończone studia wyższe na kierunku 

mającym zastosowanie w ochronie zdrowia lub 
inne merytoryczne kwalifikacje niezbędne do 
realizacji wybranych zagadnień, tj. psycholog 
kliniczny, ksiądz, duszpasterz. 

 

 
 

1. Zakres obowiązków wykładowcy 
 

 
Wykładowca zobowiązany jest do:  

 realizacja kursu zgodnie z programem i harmonogramem 

 opracowania materiałów dydaktycznych i przekazanie ich w formie elektronicznej do akceptacji 
Zamawiającego, na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć,  

 określenie tematyki przeznaczonej do realizacji w ramach samokształcenia oraz wskazania 
odpowiedniej literatury i innych źródeł ułatwiających samokształcenie,  

 zapewnienia wysokiego poziomu nauczania poprzez staranne, rzetelne przygotowanie i 
przekazanie treści dydaktycznych oraz wykorzystywanie aktywizujących metod nauczania i 
pomocy dydaktycznych 

 aktualizowania treści programowych oraz prowadzenie zajęć zgodnie z programem w zakresie 
merytorycznym i metodycznym,  

 przedstawienia wymagań i kryteriów zaliczenia materiału nauczania,  

 realizacji zaliczeń modułów zgodnie z wymogami programu   

 bieżące prowadzenie dokumentacji kursowej: dziennika zajęć teoretycznych, listy obecności, 
kart kursu i pozostałej wskazanej przez Zamawiającego  

 informowania Zamawiającego w formie ustnej lub elektronicznej o występujących problemach i 
trudnościach w realizacji zadania,  

 przekazania Zamawiającemu oryginałów dokumentów z kursów,  

 terminowej realizacji powierzonego zadania,  
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 prowadzenia i przekazywania ostatniego dnia danego miesiąca, miesięcznej ewidencji godzin i 
zadań wykonywanych na rzecz projektu oraz pozostałej aktywności zawodowej ( wg wzoru 
dostarczonego przez Zamawiającego). 

 


