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Streszczenie 

Wprowadzenie: W systemie kształcenia pielęgniarek determinowanym 

oczekiwaniami społecznymi i zobowiązaniami legislacyjnymi podejmowane są starania 

zmierzające do ukształtowania kompetencji zawodowych. W edukacji zawodowej 

pielęgniarek za początek kształtowania kompetencji uznaje się rozpoczęcie studiów, 

koniec nie jest ściśle określony, iż trwa w czasie wykonywania zawodu, aż do 

emerytury. Aczkolwiek istotny jest poziom wyjściowy tych kompetencji uzyskany 

w momencie uzyskania dyplomu pielęgniarki praktyki ogólnej. Uogólniając 

w literaturze przyjęto, że termin kompetencje, odzwierciedla wiedzę pielęgniarki oraz 

rozumienie tej wiedzy, zakres umiejętności poznawczych, technicznych lub 

psychomotorycznych i interpersonalnych, jak też zespół cech i postaw osobowych. 

Swoiste dla podmiotowego traktowania pacjenta są kompetencje holistyczne. 

Cel pracy: Ocena rozwoju kompetencji pielęgniarskich w czasie studiów 

licencjackich.  

Materiał i metoda: Badania przeprowadzono wśród studentów studiów 

licencjackich kierunku pielęgniarstwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Były to 

badania podłużne trwające od 2014 do 2016 roku, czyli 3 lata tj. od pierwszego do trzeciego 

roku studiów. Badanie w tej samej grupie wykonano trzykrotne po zakończeniu każdego 

roku studiów czyli I, II i III. Metodą badawczą, którą zastosowano w badaniu, był sondaż 

diagnostyczny. W badaniu wykorzystano Skalę Rozwoju Kompetencji Pielęgniarskich 

(Ascent to Nursing Competence Scale – ACS) wraz z trzema podskalami: ACS-ST (ST1 – 

ST6) – współpraca studenta/pielęgniarki, ACS-BW (BW1–BW17) – potrzeba 

przynależności studenta/pielęgniarki do grupy, ACS-LC (L1–L13) – wiedza i umiejętności 

studenta/pielęgniarki oraz Skalę Holistycznych Kompetencji Pielęgniarskich (The Holistic 

Nursing Competence Scale – HNCS), która składa się z dwóch podskal. Podskala HNCS A 

ocenia postępowanie pielęgniarki w życiu codziennym. Podskala HNCS B ocenia 

holistyczne kompetencje pielęgniarskie, dzieląc się na cztery obszary: HNCS-EM – 

edukacja i zarządzanie, HNCS-EO – etyczna orientacja praktyki, HNCS-NC – zespołowa 

opieka pielęgniarska, HNCS-PD – rozwój zawodowy. Trzecim narzędziem był 

Kwestionariusz oceny dokumentacji historii pielęgnowania, który pozwala na ocenę jakości 

zapisów zawartych w dokumentacji obejmujący gromadzenie danych ogólnych, przyjęcie 

chorego do oddziału, formułowanie diagnoz pielęgniarskich, realizowanie planu opieki oraz 

autorską propozycję oceny podmiotowego traktowania pacjenta w opiece pielęgniarskiej. 



Dodatkowo analizie poddano oceny szkolne badanych studentów zawarte w protokołach 

z egzaminów oraz zaliczeń z przedmiotów ujętych w planie studiów i zdeponowanych 

w systemie Wirtualna Uczelnia w okresie od 2013 do 2016 roku.  

Wyniki: Kompetencje zawodowe i holistyczne badanych studentów osiągnęły 

umiarkowane wartości. Analizy wykazały statystycznie istotne różnice dotyczące 

jakości dokumentacji w zakresie gromadzenia danych ogólnych. Korelacje rozwoju 

kompetencji zawodowych z jakością dokumentowania opieki pielęgniarskiej (po 

trzecim roku studiów) okazały się istotne statystycznie ujemne. Podobnie w przypadku 

podskal rozwoju holistycznych kompetencji pielęgniarskich – wyższym wynikom 

odpowiadały niższe wyniki oceny jakości dokumentacji w zakresie gromadzenia danych 

ogólnych. Różnice zaobserwowano także w zakresie: rozwoju kompetencji holistycznych 

w porównaniu z kompetencjami pielęgniarskimi badanych studentów po trzecim roku nauki. 

W tym przypadku wszystkie analizowane zależności okazały się istotne statystycznie. 

Wykazano również związek pomiędzy wiedzą i umiejętnościami zawodowymi studenta 

pielęgniarstwa a kompetencjami holistycznymi w tym najsilniejsze korelacje dotyczyły 

zespołowej opieki pielęgniarskiej oraz etycznej orientacji praktyki a nieco słabsze rozwoju 

zawodowego oraz edukacji i zarządzania. Analizując model regresji można stwierdzić, że 

zespołowa opieka pielęgniarska korzystnie wpływa na rozwój zawodowy, a edukacja 

i zarządzanie wywiera wpływ niekorzystny. Studenci o „niskich” kompetencjach 

pielęgniarskich cechowali się istotnie niższym wynikiem w kategorii relacje student-

nauczyciel niż badani o „wysokich” kompetencjach.  

Wnioski: Przeprowadzone badania są oryginalnym projektem i obrazują 

zależności rozwoju kompetencji zawodowych i kompetencji holistycznych studentów 

pielęgniarstwa z etapem studiowania. Uzyskane wyniki pozwalają wnioskować 

o związku kompetencji zawodowych w obszarze „wiedzy i umiejętności zawodowych” 

z kształceniem trzyletnim. Badani osiągnęli zróżnicowane kompetencje zawodowe oraz 

kompetencje holistyczne odzwierciedlone w dokumentowaniu, jak również 

umiarkowane średnie ocen szkolnych z kształcenia ogólnego natomiast wyższe średnie 

ocen z kształcenia praktycznego. W badaniach wykazano, że podmiotowe postrzeganie 

pacjenta w opiece pielęgniarskiej analizowane na podstawie zapisów w dokumentacji 

wzrasta porównując pierwszy rok z trzecim rokiem studiów. 

Słowa kluczowe: system kształcenia pielęgniarek, kompetencje zawodowe, 

holistyczne kompetencje zawodowe, rozwój kompetencji zawodowych. 



Abstract 

Introduction: In the nurses' education system determined by social expectations and 

legislative commitments, efforts are made to shape professional competences. In vocational 

education of nurses, the beginning of studies is considered the beginning of the development 

of competences, the end is not strictly defined, the profession lasts in its performance until 

retirement. However, the initial level of these competences obtained at the moment of gaining 

the general practice diploma is important. Generalizing, it was assumed in the literature that 

the term competences reflects the knowledge of the nurse and the understanding of this 

knowledge, the scope of cognitive, technical or psychometric and interpersonal skills, as well 

as a set of personal characteristics and attitudes. The holistic competence is specific to subject 

treatment of the patient. 

The aim of the study: Assessment of development of nursing competences during 

undergraduate studies. 

Materials and methods: The study was conducted among students of undergraduate 

studies of nursing at the Medical University of Lublin. These were longitudinal studies lasting 

from 2014 to 2016, ie 3 years, ie from the first to the third year of the study. The study in the 

same group was performed three times after the end of each year of the studies, ie I, II and III. 

The research method used in the study was diagnostic survey. The study used the Ascent to 

Nursing Competence Scale (ACS) along with three subscales: ACS-ST (ST1–ST6) – student / 

nurse cooperation, ACS-BW (BW1–BW17) – the need for a student / nurse to join the group, 

ACS-LC (L1–L13) – knowledge and skills of the student / nurse and the Holistic Nursing 

Competence Scale (HNCS), which consists of two subscales. The HNCS A subscale evaluates 

the nurse's behavior in everyday life. The HNCS B subscale evaluates holistic nursing 

competences, dividing into four areas: HNCS-EM – education and management, HNCS-EO – 

ethical orientation of the practice, HNCS-NC – team nursing care, HNCS-PD – professional 

development. The third tool was the Questionnaire for the Assessment of Nursing History 

Documentation, which allows the assessment of the quality of records contained in the 

documentation including collecting general data, admitting the patient to the ward, 

formulating nursing diagnoses, implementing a care plan, and an original proposal to assess 

the patient's treatment in nursing care. In addition, the school grades of the surveyed students 

were included in the exam reports and credits from the subjects included in the study plan and 

deposited in the Virtual University system in the period from 2013 to 2016. 

Results: The professional and holistic competences of the surveyed students have 



reached moderate values. The analyses showed statistically significant differences in the 

quality of documentation in the area of general data collection. Correlations in the 

development of professional competences with the quality of nursing care documentation 

(after the third year of study) turned out to be statistically negatively significant. Similarly, in 

the case of the subscale of development of Holistic Nursing Competences – the higher results 

corresponded to lower results of the evaluation of the quality of documentation in the scope of 

general data collection. Differences were also observed in the scope of: development of 

holistic competences in comparison with nursing competences of the surveyed students after 

the third year of education. In this case, all the analyzed relationships turned out to be 

statistically significant. The relationship between the knowledge and professional skills of a 

nursing student and holistic competences was also demonstrated, including the strongest 

correlations related to team nursing care and the ethical orientation of practice, and slightly 

weaker professional development as well as education and management. Analyzing the 

regression model, it can be concluded that the team nursing care has a positive impact on 

professional development, and education and management is adversely affected. Students 

with „low” nursing skills were significantly lower in the student-teacher relations category 

than those with „high” competences. 

Conclusions: The conducted are an original project and illustrates the dependencies of 

the development of professional competences and holistic competence of nursing students along 

with the stage of studying. The obtained results allow to conclude on the relationship of 

professional competences in the area of ”professional knowledge and skills” with three-year 

education. The respondents received differentiated professional competences and holistic 

competences reflected in the documentation, as well as moderate school grades in general 

education, and higher average marks from practical education. The studies have documented 

that the subjective perception of the patient in nursing care analyzed on the basis of the records 

in the documentation increases when comparing the first year with the third year of study. 

Key words: nurse education system, professional competences, holistic professional 

competences, development of professional competences. 

 


