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1.	
  Professional	
  Chances	
  
Bachelor Study „Health Care Management“:
• director of retirement homes
• administration manager
• manager of a care provider.
Bachelor Study Nursing:
• Nurse in various medical areas (incl. geriatric care nurse)

2.	
  Your	
  Career	
  Paths	
  
Preliminary note
We selected two examples of two academic institutions with offers in the relevant
qualification areas:
a) Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
b) University of Humanities and Economics in Lodz

Access to the selected academic offers

1

School Leaving
Certificate:

Each higher education institution provide a valid diploma, which is
considered as a document certifying successful completion of higher
education. No additional document for the purpose of recognition is
required.

Professional
experience

Professional experience is gained during practical classes and
certified relevant records in the Diploma Supplement.
There is no vocational education as preparation for the study required.

Vocational
Education

Vocational training is a very important part of the whole course of
study, it takes about 50% of the hourly dimension. It takes place in
hospital wards.

Assessment of
the school,
university

Any information

Preparatory
courses

There are no special offers to promote the access to the selected
academic study.

Crediting
(Anrechnung)

No. Apart from occupations to which access is prevented by the
requirement of an adequate education (medical doctor, lawyer) does
not have standards for determining the usefulness of education.

Other Options for
Access

There are no special offers to promote the access to the selected
academic study.

Content and Workload during study
1. Bachelor - Health Care Management at Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Specializations within the offer:
• Finance in health care
• Resource management in health care
• Management in health care

Title of content

Duration (in hours)

psychology

9

sociology

9

ethics in economic

9

foreign language

60

microeconomics

45

2

law

40

fundamentals of organization and management

40

mathematics

20

accountancy

60

macroeconomics

45

finance

45

labour law

30

health care policy

30

resource management

30

marketing of health services

30

controlling a medical care

30

operational planning and budgeting

30

market of medical services

30

financial reporting
calculation of prices and costs in health care
units
excercises

30

work experience

50

self - study

300

Total

1202

30
200

2. Bachelor - Nursing at University of Humanities and Economics in Lodz
Title of content

Duration (in
hours)

Philosophy and Ethics of Nursing

90

Foreign Language

60

Anatomy

75

Physiology

75

Genetics

45

Biochemistry and Biophysics

45

Pathology

75

Primary health care

395

Sociology

45

Education

60

Fundamentals of nursing

485
3

Psychology

60

Physical examination

45

Dietetics

45

Physical Education

60

Microbiology and parasitology

60

-

Public Health

105

Pharmacology

60

Radiology

30

Health Promotion

80

Internal Medicine and Internal Medical Nursing

370

Obstetrics, gynecology and obstetricsgynecology nursing

180

Surgery and Surgical Nursing

370

Disabled Rehabilitation and Nursing

220

Palliative care

125

Research in Nursing

45

Law

30

Medical Emergency

55

Paediatrics and Paediatric Nursing

410

Geriatrics and Geriatric Nursing

235

Psychiatry and Psychiatric Nursing

195

Neurology and Neurological Nursing

235

Anesthesiology and nursing at the risk of life

155

Information Technology
Total

30
4650 hours

Possible Positions
Health Care Management
director of retirement homes
administration manager
manager of a care provider

Nursing
Nurse in various medical areas – no
specialisation on EQF - level 6
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3.	
  Encouraging	
  Cases	
  
Career and Development are not only connected with preconditions and criteria, sourced by
the educational system and structures. Your motivation and goals have a strong influence on
success. That’s why we noticed some individual stories – stories of learning life. Copycating
the person is suggested!
Personal Story of the Pedagogy and Nursing Department, the head of the nursing staff
in a provincial hospital.
After completing a medical high school and receiving a diploma of a licensed nurse,
the character worked as a nurse in a hospital. After years of working as a regular medical
staff, currently she works as a nurse in the urology department. Until now her experience
and education were restricted to a high school certificate, vocational courses and
experience gained at work. She decided to study.
Qualifying and professional courses allow to expand knowledge in the field of
nursing. They also open opportunities to improve chances of promotion in a nursing structure
(with work experience). But they are not a passport to executive posts. These are reserved
for people with specialized university degree. The character feels that she has achieved
almost everything in her specialization. When there is a chance of applying for the
managerial position, she decides to study.
Access to study in Poland is easy. The character decides to complete studies in pedagogy
and next to get a Bachelor Degree in Nursing.
The greatest challenge for her was, how to find a balance between studies, work and
family file. Lack of time, fear that she will not be able to cope with the situation and
numerous duties turned out to be baseless. What is more, when she reorganized her life
she started next studies.
It was not easy. The character appreciates support she gained from her family. Without
them, in particular without her husband she could not have found the time to study. She
could not have been able to reach her goals. She also gained support from her employer flexible working hours, financial support -additional money for her education. The character
also appreciates lecturers' and dissertation supervisor's attitude to her. Their help was
priceless. She is not a young student with unlimited amount of time. Looking back, she
admits that at each stage she received real help. People did not disturb her, and what is
more, they showed understanding.
Studies were challenging for her. Nowadays there is a huge and fast progress in medicine.
That is why the knowledge she acquired in high school turned out to be only a basis for
further education.
The most helpful was the character's professional knowledge she acquired at work.
It has not always been compliant with the theory. It helped to notice mistakes she made
unconsciously. Moreover, professional experience was the basis of the recognition of the
qualifications. It also allowed to obtain a course credit.
Knowledge acquired during studies improved the quality of the character's work. She admits
that in practice she will use not more than 25% of information gained during studies. But, in
her opinion studying is not only learning. It gave her opportunity to discover her own potential
and additional abilities. She knew something new about herself, she found new features she
did not suspect- the desire of knowledge, perseverance, curiosity. All these things she
implements at work.
Thanks to higher education the character could have taken part in the contest for the
head of the nursing staff. She won the contest. Now she has got a very responsible position.
She is very proud of herself, she knows that she has it thanks to hard work. She is planning
5

next vocational trainings concerning labour law and human resources management. She
does not regret the decision to study nursing. Above all, she is a nurse, next a manager.
To her mind, now is the right time to gain managerial skills. She implemented
numerous innovative solutions she learned during studies. She still feels hunger for
knowledge. She is aware of how beneficial effects of education.
The character does not regret the time of studies. If she could turn back the time she
would not change her mind. She encourages her co-workers to study, to improve their
qualifications, to complete professional trainings. According to her, someone who studies,
works, and acquires new skills is not only a better worker but also a better person.

4.	
  Labour	
  Market	
  in	
  Care	
  Sector	
  in	
  Poland	
  
Number of labour force in geriatric care sector:

60.000

Organisation of geriatric the care sector
Geriatric care sector in Poland is based on DPS (House of Social Assistance), and DDO
(Daily Care Homes). In DPS elderly live permanent and are provided with round the clock
care. DDO is based on the idea of a common dwelling older people in the so-called
"protected homes" where they can receive help from the outside if needed. The core of
geriatric care in Poland are DPS. These institutions are run by both government entities and
private. Both types are payable. The public DPS occupants transfer to the DPS part of his
retirement pension (usually about 70%). Fees at private units depends on the owner and can
vary in wide range (dependent on the standard). It is estimated that the monthly cost of
residence of a person in DPS range from 2.5 to 4.5 thousand zł.
In Poland long-term care for the elderly in hospitals is not practiced. There are no special
units for the elderly, they are treated in the "adults" departments. Hospital stay includes only
the necessary treatment, then an older person is directed to stay in DPS.
Main characteristics/problems of the Labour market?
Within the geriatric care in Poland there is a very big shortage of staff, particularly specialist
nurses. Low salaries and the fact that work is very heavy and "ungrateful" make the geriatric
specialization one of the least popular. This leads to a situation in which nurses are tired and
can not properly care for patients entrusted to them. Lack of adequate funding DPS leads to
a situation in which they are facilities with a very low standard. At the same time there is a
large shortage in the amount of DPS and many people can not access them.
Are there any national attempts to enhance the employment in the geriatric care
sector?
No. There are programs to encourage the study of nursing organized by the Ministry of
Health ("The nurse - a profession with a future") but they are not focused on geriatric care.
Despite the many voices appealing for immediate action in increasing the number of staff
working in geriatric care, government organizations still do not carry any action in this field.
Until 2001, no qualification needed to work with home care/ residential care.
Decree ordered new occupations - home care worker, residential worker and other required
qualifications.
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5.	
  Transnational	
  mobility	
  to	
  Poland	
  	
  
There are no special standards for workers in geriatric care in Poland. As they are qualified
nurses they are registered in the nurse register of Poland. The recognition of qualification of
nurses is covered by the DIRECTIVE 2005/36/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
OF THE COUNCIL of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications.
Regarding training or accrediation: Until 2001, no qualification needed to work with home care/
residential care. Decree ordered new occupations - home care worker, residential worker – all
required qualifications. (Source: Employment in Social Care in Europe – European Foundation
Moss et al, 2004)
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Polska – Pielęgniarstwo oraz Zarządzanie Opieką Zdrowotną

1.	
  Możliwości	
  Zawodowe	
  
Studia Licencjackie „ Zarządzanie w Ochronie Zdrowia“
1. Dyrektor domów opieki społecznej
2. Kierownik administracji
3. Kierownik ośrodków opieki
Studia Licencjackie Pielęgniarstwo:
• Pielęgniarka/Pielęgniarz pracujący w różnych działach opieki zdrowotnej (w tym
geriatria)

2.	
  Twoje	
  Ścieżki	
  Kariery	
  	
  
Wstępne informacje
W ramach projektu wybrane zostały dwie uczelnie wyższe, króre posiadają odpowiednią
ofertę edukacyjną:
a) Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
b) Akademia Humanistyczno–Ekonomiczna w Łodzi
Przystąpienie do wybranych ofert edukacyjnych
Dyplom Ukończenia Szkoły

Każda instytucja szkolnictwa wyższego wydaje dyplom, który
uznawany jest jako potwierdzenie zdobycia wykształcenia
wyższego. Jest to jedyny wymagany dokument.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zdobywane jest podczas zajęć praktycznych
oraz potwierdzone odpowiednim zapisem w suplemencie do
dyplomu

Wykształcenie zawodowe

Wykształcenie zawodowe nie jest wymagane aby przystąpić
do studiów.
Program zajęć praktycznych jest wyjątkowo ważnym
elementem w ogólnym programie studiów. Aż 50% zajęć w
wymiarze godzinowym odbywa się na odziałach szpitalnych.

Ocena szkoły wyższej

Brak informacji

Zajęcia przygotowawcze

Brak specjalnych ofert promujących dostępność wybranych
ofert edukacyjnych.

Uznawalność, akredytacja

Nie jest wymagana.

Inne formy dostępności

Brak specjalnych ofert promujących dostępność wybranych
ofert edukacyjnych.
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1. Program studiów oraz długość ich trwania
Studia licencjackie – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Katowicach
Dostępne specjalności:
• Finanse w ochronie zdrowia
• Gospodarowanie zasobami w opiece zdrowotnej
• Zarządzanie w opiece zdrowotnej
Nazwa przedmiotu
Psychologia
Socjologia
Etyka w ekonomii
Język obcy
Mikroekonomia
Prawo
Podstawy organizacji i zarządzania
Matematyka
Rachunkowość
Makroekonomia
Finanse
Prawo pracy
Polityka opieki zdrowotnej
Zarządzanie zasobami
Marketing w ochronie zdrowia
Kontrola opieki zdrowotnej
Planowanie i ustalanie budżetu
Rynek usług zdrowotnych
Sprawozdawczość finansowa
Obliczanie cen i kosztów w jednostkach ochrony
zdrowia
Ćwiczenia
Praktyki zawodowe
Samodzielna nauka
Ogólna liczba godzin

Liczba godzin
9
9
9
60
45
40
40
20
60
45
45
30
30
30
30
30
30
30
30
30
200
50
300
1202

Studia licencjaskie – Pielęgniarstwo w Akademi Humanistyczno–Ekonomicznej w Łodzi
Nazwa przedmiotu
Filozofia i etyka pielęgniarstwa
Język obcy
Anatomia
Fizjologia
Genetyka
Biochemia i biofizyka
Patologia
Podstawy opieki zdrowotnej
Socjologia
Edukacja
Podstawy pielęgniarstwa

Liczba godzin
90
60
75
75
45
45
75
395
45
60
485
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Nazwa przedmiotu
Psychologia
Badania lekarskie
Dietetyka
Wychowanie fizyczne
Mikrobiologia i parazytologia
Zdrowie publiczne
Farmacologia
Radiologia
Promocja zdrowia
Medycyna wewnętrzna, pielęgniarstwo
medycyny wewnętrznej
Położnictwo, ginekologia, pielęgniarstwo
położniczo - ginekologiczne
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
Pielęgniarstwo i rehabilitacja osób
niepełnosprawnych
Medycyna paliatywna
Badania pielęgniarskie
Prawo
Pogotowie medyczne
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
Naurologia i pielęgnierstwo neurologiczne
Anestezjologia i pielegniarstwo w
momentach zagrożenia życia
Technologia informacyjna
Ogólna liczba godzin

Liczba godzin
60
45
45
60
60
105
60
30
80
370
180
370
220
125
45
30
55
410
235
195
235
155
30
4650

Perspektywy pracy
Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
• Dyrektor domów opieki
społecznej
• Kierownik administracji
• Kierownik ośrodków zdrowia

Pielęgniarstwo
• Pielęgniarka/Pielęgniarz pracujący w
różnych działach opieki zdrowotnej,
brak specjalizacji w poziomie 6
Europejskich Ram Kwalifikacji

3.	
  Najlepsze	
  ścieżki	
  kariery:	
  historie	
  indywidualne	
  
Kariera i sukces nie są związane jedynie z wymaganymi kwalifikacjami i kryteriami
wynikającymi z systemu edukacji oraz struktur organizacji, ale również z motywacją oraz
chęcią zmian i rozwoju. To powód dla którego postanowiliśmy zamieścić indywidulane
historie osób, którym udało się osiągnąć sukces poprzez naukę życia. Zachęcamy do
podążania podobnymi szlakami!
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Indywidualna historia absolwentki studiów kierunku pedagogika oraz
pielęgniarstwo pełniącej funkcję kierownika personelu pielęgniarskiego w szpitalu
wojewódzkim.
Po zakończeniu średniej szkoły pielęgniarskiej i otrzymaniu dyplomu pielęgniarki
bohaterka pracowała w szpitalu na stanowisku pielęgniarki. Po latach pracy jako
szeregowy personel medyczny, aktualnie pracując na stanowisku pielęgniarki w oddziale
urologicznym, zdecydowała się na podjęcie studiów. Dotychczasowe jej doświadczenie
oraz wykształcenie ograniczało się do dyplomu pielęgniarki, odbytych kursów
doszkalających i doświadczenia zdobytego podczas pracy zawodowej.
Odbywane kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne pozwalają na poszerzenie wiedzy z
zakresu pielęgniarstwa i otwierają możliwości awansu w strukturze pielęgniarskiej (wraz z
doświadczeniem). Nie są jednak przepustką do stanowisk kierowniczych, te
zarezerwowane są dla osób z wyższym wykształceniem kierunkowym. Kiedy bohaterka
czuje, że w swojej specjalizacji osiągnęła już prawie wszystko, a jednocześnie pojawia
się szansa aplikowania na stanowisko kierownicze, podejmuje decyzję o rozpoczęciu
studiów.
Dostęp do wykształcenia wyższego jest w Polsce prosty, bohaterka decyduje się
najpierw na studia na kierunku pedagogika, a później na uzyskanie tytułu licencjata
pielęgniarstwa. Największym wyzwaniem przed którym musiała stanąć jest pogodzenie
nauki z pracą zawodową oraz życiem rodzinnym. Brak czasu i wynikające z niego
obawy, że nie podoła wyzwaniu okazały się jednak bezpodstawne – po wdrożeniu się i
zorganizowaniu nie zaprzestała na pierwszych studiach, ale kontynuowała naukę na
drugim kierunku.
Nie byłoby to łatwe bez pomocy innych. Bohaterka docenia przede wszystkim pomoc
rodziny, gdyby nie mąż nie byłaby w stanie poświęcić tak dużo czasu na naukę i
osiągnąć zamierzonych celów. Nie bez znaczenia jest wsparcie pracodawcy – pomoc w
dostosowaniu godzin pracy do zajęć na uczelni i przede wszystkim dodatki finansowe na
kształcenie. Również zrozumienie wykładowców, a zwłaszcza promotora, i ich pomoc
okazały się nad wyraz wartościowe – bohaterka nie jest „typową” studentką nastolatką
dysponującą ogromnymi ilościami wolnego czasu. Patrząc wstecz bohaterka stwierdza,
że praktycznie na każdym etapie otrzymywała pomoc w mniejszym lub większym
stopniu, a nawet jeśli nie to najważniejsze, że ludzie wykazywali zrozumienie i nie
przeszkadzali jej w realizacji celów.
Studia były dużym wyzwaniem. Postęp w naukach medycznych jest ogromny i bardzo
szybki, wiedza dezaktualizuje się niemal na bieżąco, dlatego też wiadomości zdobyte w
szkole średniej pielęgniarskiej okazały się jedynie bazą dla tego, czego nauczano na
studiach. Najbardziej pomocna okazała się wiedza którą bohaterka nabyła w trakcie
pracy zawodowej, chociaż nie zawsze była ona zgodna z nauczaną teorią. Pozwoliło to
dostrzec błędy jakie nieświadomie popełniała. Ponadto doświadczenie zawodowe było
podstawą do uznania kwalifikacji i pozwoliło na zwolnienie z części zajęć.
Wiedza zdobyta na studiach w dużym stopniu przyczyniła się do poprawy
wykonywania pracy przez bohaterkę. I chociaż przyznaje ona, że w swojej karierze
zawodowej wykorzysta może około 25% tego czego uczyła się na studiach, to jednak jak
sama twierdzi studia to przecież nie tylko nauka zawodu, ale spojrzenie w głąb siebie,
odkrycie swojego potencjału i drzemiących w nas możliwości. Studiowanie i cała otoczka
z tym związana pozwoliło jej odkryć cechy, o które sama siebie nie podejrzewała – chęć
wiedzy, samozaparcie, ciekawość świata. To wszystko rozbudzone na studiach wdraża
teraz w swojej pracy.
Dzięki wyższemu wykształceniu bohaterka mogła przystąpić do konkursu na
kierownika personelu pielęgniarskiego i konkurs ten wygrała. Pełni teraz bardzo
odpowiedzialną funkcję z której jest dumna i ma poczucie, że zdobyła je swoją ciężką
pracą. Cały czas planuje dalsze doszkalanie – w jej ocenie studia nie dostarczyły jej
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wystarczającej wiedzy z zakresu na przykład prawa pracy czy zarządzania zasobami
ludzkimi. Jednak nie żałuje decyzji o studiowaniu pielęgniarstwa, w końcu po pierwsze
jest pielęgniarką, dopiero potem managerem, więc jak mówi na zdobywanie kompetencji
managerskich czas jest właśnie teraz. Wiele innowacyjnych rozwiązań o których
dowiedziała się w trakcie studiów już wdrożyła w swojej pracy, wiele planuje wdrożyć.
Cały czas też odczuwa głód wiedzy widząc jak wiele dobrego może przynieść
studiowanie i doszkalanie się.
Bohaterka z całym przekonaniem mówi, że nie żałuje ani chwili spędzonej na
studiach i gdyby mogła cofnąć czas podjęłaby dokładnie takie same decyzje. W swoim
środowisku zachęca wszystkich współpracowników do podnoszenia kwalifikacji czy to
poprzez studia, czy kursy czy specjalizacje. Bo w jej ocenie człowiek który się uczy,
pracuje nad sobą i zdobywa nową wiedzę i umiejętności jest nie tylko lepszym
pracownikiem pod względem zawodowym, ale i lepszym człowiekiem.

4.	
  Sytuacja	
  na	
  rynku	
  pracy	
  w	
  sektorze	
  opieki	
  zdrowotnej	
  w	
  
Polsce	
  
Liczba	
  osób	
  zatrudnionych	
  w	
  sektorze	
  opieki	
  geriatrycznej:	
  	
  
	
  
Organizacja	
  sektora	
  opieki	
  geriatrycznej

60.000	
  

Sektor opieki geriatrycznje w Polsce jest oparty na Domach Pomocy Społecznej i Domach Dziennej
Opieki. W DPS osoby starsze przebywają na stałe i mają zapewnioną 24-godzinną opiekę. DDO są
oparte na idei umieszczania osób starszych na dzień w placówce zapewniającej im potrzebną opiekę.
Opieka geriatryczna w Polsce sprowadza się jednak głównie do DPS-ów. Ośrodki te mogą być
zarówno państwowe jak i prywatne. Obydwa rodzaje są płatne. Mieszkańcy państwowych DPS-ów
przekazują ośrodkowi część swojej emerytury (zwykle około 70%). Opłaty w prywatnych placówkach
zależą od właściciela i są bardzo zróżnicowane (zależnie od standardu). Szacuje się, że miesięczny
koszt pobytu w Domu Pomocy Społecznej waha się od 2,5 do 4,5 tys. złotych. W Polsce nie
praktukuje się długotrwałego pobytu starszych osób w szpitalach. Nie ma wyznaczonych specjalnych
jednostek dla osób starszych, są oni leczeni w normalnych oddziałach dla dorosłych. Pobyt w szpitalu
przewiduje jednynie niezbędne leczenie, po którym pacjent jest kierowany na pobyt w DPS.

Główne cechy/problemy na rynku pracy?
W sektorze opieki geriatrycznej w Polsce jest poważny brak personelu, a zwłaszcza
wyspecjalizowanych pielęgniarek. Niska pensja i ciężka, „niewdzięczna” praca wprawia, że
specjalizacja geriatryczna należy do najmniej popularnych. Prowadzi to do sytuacji, w której
pielęgniarki są przemęczone i nie mogą właściwie opiekować się powierzonymi im pacjentami. Brak
wystarczającego finansowania DPS-ów jest przyczyną ich niskiego standardu. Jednocześnie jest
problem ze zbyt małą liczbą DPS-ów i wiele osób nie może się tam dostać.
Czy państwo podejmuje próby zwiększenia zatrudnienia w sektorze opieki
geriatrycznej?
Nie. Istnieją programy organizowane przez Ministerstwo Zdrowia mające na celu zachęcić do
studiowania pielęgniarstwa („Pielęgniarka – zawód z przyszłością”), ale nie są one skoncentrowane na
opiece geriatrycznej. Pomimo licznych głosów apelujących o natychmiastowe działanie w celu
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zwiększenia liczby pracowników geriatrii, instytucja rządowe wciąż nie podejmują żadnej akcji w tym
zakresie.
Do 2001 roku, nie wymagano żadnych kwalifikacji do pracy w domach opieki.
Na mocy rozporządzenia wyodrębniono nowe zawody – pracownik domu opieki, pracownik domu
pomocy społecznej oraz określono wymagane kwalifikacje.

5.	
  Międzynarodowa	
  mobilność	
  w	
  Polsce	
  
Nie ma specjalnych standardów dla pracowników geriatrii w Polsce. Wykwalifikowane
pielęgniarki są zarejestrowane w rejestrze pielęgniarek w Polsce. Rozpoznanie kwalifikacji
pielęgniarek jest zgodne z ustawodawstwem UE - DIRECTIVE 2005/36/EC OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 7 September 2005 on the
recognition of professional qualifications.
Odnośnie szkolenia i akredytacji: Do 2001 roku, nie wymagano żadnych kwalifikacji do pracy
w domach opieki. Na mocy rozporządzenia wyodrębniono nowe zawody – pracownik domu
opieki, pracownik domu pomocy społecznej oraz określono wymagane kwalifikacje. (Źródło:
Zatrudnienie w Opiece Społecznej w Europie (Source: Employment in Social Care in Europe – Europejska Fundacja Moss et al, 2004)
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