
 
UCHWAŁA 7/2006 

 
VI. Zgromadzenia Plenarnego  

Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych w  Jarosławiu 
 

z dnia 22 wrze śnia 2006 roku 
 

 Obraduj ąc nad edukacj ą medyczn ą w 34 Państwowych Wy Ŝszych szkołach 
Zawodowych, z których 17 posiada uprawnienia do ksz tałcenia w kierunku studiów 
Pielęgniarstwo stwierdzono, Ŝe Szkoły te staj ą się istotnym segmentem kształcenia 
piel ęgniarek i mimo, Ŝe: 
� przeszły pomyślnie przekształcenie, niejednokrotnie złoŜonych, specjalności w 

kierunek studiów,  
� dokonały dostosowania do zmieniającego się i rosnącego standardu kształcenia, w 

tym podejmując lub wydłuŜając studia do siedmiu semestrów, 
� miały powaŜne trudności z uznawalnością dyplomów ich absolwentów, co 

skutkowało podjęciem kształcenia uzupełniającego, 
� zasadniczo rozwiązały istotne problemy z rozbieŜnością przepisów własnego 

Resortu w sprawie wydawania Suplement, a wymaganiami zewnętrznymi, 
� pracują nad stałą poprawą wyposaŜenia warsztatu dydaktycznego; 
� prawidłowo normują współpracę z zakładami opieki zdrowotnej, zapewniającymi 

miejsce praktyk zawodowych, 
to maj ą powa Ŝne trudno ści ze sfinansowaniem standardu kształcenia o liczbi e 
godzin (4780) ponad dwukrotnie przekraczaj ącej przewidzian ą dla studiów 6-
semestralnych (2200), finansowaniem ra Ŝąco ni Ŝszym od kosztu kształcenia 
pierwszego stopnia w uczelniach medycznych, podległ ych Ministerstwu Zdrowia. 

Po dyskusji, z udziałem wysokich przedstawicieli Mi nisterstwa Zdrowia, 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy Ŝszego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej i 
Naczelnej Rady Piel ęgniarek i Poło Ŝnych postanowiono: 
zwróci ć się do obu Ministrów odpowiedzialnych za kształcenie n a kierunku studiów 
Pielęgniarstwo, oraz potencjalnie równie Ŝ kierunku Poło Ŝnictwo z informacj ą do 
Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Pra cy i Polityki Społecznej o 
przyj ęcie rozwi ązań systemowych pozwalaj ących na kształcenia w tych kierunkach, 
przy wykorzystaniu mo Ŝliwo ści bud Ŝetowych Pa ństwa oraz środków pomocowych 
Unii Europejskiej, której kraje ju Ŝ silnie drenuj ą krajowy rynek pracy, tych wa Ŝnych 
społecznie zawodów. 
 Rozwi ązanie problemów edukacji medycznej w tych kierunkac h studiów, w 
wyŜszym szkolnictwie zawodowym, warunkuje prawidłowe f unkcjonowanie całego 
systemu opieki zdrowotnej.  
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