
LEGENDA SKRÓTÓW NAZW PRZEDMIOTÓW W PLANIE ZAJĘĆ  

NA STUDIACH MAGISTERSKICH 

NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO 
 

Skrót Pełna nazwa przedmiotu 

BNwP Badania naukowe w pielęgniarstwie 

 

DM Dydaktyka medyczna 

EOSiIR Edukacja osób starszych i rodzin  

 

Endo. Endoskopia 

FiOPL Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych 

GzUPLS 
Gastroenterochirurgia z uwzględnieniem problemów ludzi starszych 

GzUPOS Gastroenterologia z uwzględnieniem problemów osób starszych 

 

IN Informacja naukowa 

Jęz. ang 

JA 

Język angielski 

KzEKI Kardiologia z elementami kardiologii inwazyjnej i pielęgniarstwo kardiologiczne  

 

KOZ Koordynowana opieka zdrowotna 



OSZPwWP Ocena stanu zdrowia pacjenta w wieku podeszłym 

OiEZwChNef Opieka i edukacja zdrowotna w chorobach nefrologicznych  

OiEZwChN Opieka i edukacja zdrowotna w chorobach nowotworowych 

OiEZwChUK Opieka i edukacja zdrowotna w chorobach układu krążenia 

OiEZwChUO Opieka i edukacja zdrowotna w chorobach układu oddechowego 

OiEZwC Opieka i edukacja zdrowotna w cukrzycy 

OiEZwITiTB Opieka i edukacja zdrowotna w intensywnej terapii i terapii bólu 

OiEZwRiP Opieka i edukacja zdrowotna w przypadku ran przewlekłych i przetok 

OiEZwZPiN Opieka i edukacja zdrowotna w zaburzeniach psychicznych i neurologicznych 

OnCPiJR Opieka nad chorym psychicznie i jego rodziną 

 

OnCzPJ Opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową 

 

OPnCzSN Opieka pielęgniarska nad chorym ze schorzeniami naczyń 

 

OPnCzSR Opieka pielęgniarska nad chorym ze stwardnieniem rozsianym 

 

PE Pielęgniarstwo epidemiologiczne 



PwPM Pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej 

PWk Pielęgniarstwo wielokulturowe 

PPzRP Pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi 

 

POZ Podstawowa opieka zdrowotna 

PAzUPLS Podstawy angiologii z uwzględnieniem problemów ludzi starszych 

PCP Podstawy chirurgii plastycznej 

PKiOPwCNZ Podstawy kliniczne i opieka pielęgniarska w chorobach narządów zmysłów 

 

PPO Podstawy pielęgniarstwa operacyjnego 

PUiNzUPLSoD Podstawy urologii i nefrologii z uwzględnieniem problemów ludzi starszych oraz 

dializoterapia 

PwP Poradnictwo w pielęgniarstwie 

PDM Praca dyplomowa/ Egzamin magisterski 

 

PPOnDN Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych 

PwPP Prawo w praktyce pielęgniarskiej 

PZiŚP Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne 



PZ Psychologia zdrowia 

PAWP Psychospołeczne aspekty wieku podeszłego 

 

PzUPLS   Pulmonologia z uwzględnieniem problemów ludzi starszych 

PzUPPLS Psychiatria z uwzględnieniem psychospołecznych problemów ludzi starszych 

SDZzW Schorzenia dermatologiczne związane z wiekiem 

 

SchKZzW Schorzenia krwi związane z wiekiem 

SMed Statystyka medyczna 

 

WSNZzW Wybrane schorzenia neurologiczne związane z wiekiem 

 

WZzKzEKI Wybrane zagadnienia z kardiologii z elementami kardiologii inwazyjnej  

WZzN Wybrane zagadnienia z neurochirurgii 

WZzOiT Wybrane zagadnienia z ortopedii i traumatologii 

ZwPiel Zarządzanie w pielęgniarstwie 

 

ZECiIChMwSW Zmiany endokrynne, cukrzyca i inne choroby metaboliczne w starszym wieku 

WF Wychowanie fizyczne 

 


