Studuj v Plzni!
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) je jedinou veřejnou
vysokoškolskou institucí sídlící v Plzeňském kraji. Univerzita má
v současné době devět fakult s více než 60 katedrami a dva vysokoškolské
ústavy. Téměř 13 tisíc studentů si může vybrat ze široké nabídky
bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů.

Buď součástí týmu!
Fakulta zdravotnických studií ZČU nabízí studium ve čtyřech bakalářských
studijních programech, a to Ošetřovatelství, Porodní asistence,
Specializace ve zdravotnictví a program Veřejné zdravotnictví.
Délka studia všech oborů je tři roky. Absolventi získávají titul Bakalář
(Bc.). FZS nabízí i studium v magisterském navazujícím studijním
programu Ošetřovatelství. Absolventi získávají titul Magistr (Mgr.).
Studijní programy jsou koncipovány podle požadavků WHO a EU, respektují
Sorbonskou deklaraci a další dokumenty jako je Lisabonská úmluva nebo
Světová deklarace o vysokém školství v 21. století. Odborná způsobilost
k vykonávání povolání všech studijních oborů je upravena Zákonem
o nelékařských zdravotnických povoláních č. 96/2004 Sb. Obsah
studia jednotlivých oborů vychází z vyhlášky č. 39/2005, kterou se
stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné
způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, z nařízení
vlády 31/2010Sb, které upravuje podmínky specializačního vzdělávání a
z vyhlášky č. 55/2011 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických
pracovníků a jiných odborných pracovníků.
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Ošetřovatelství
(N5341)

Možnosti uplatnění:
•

•

•

•
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poskytování specializované
ošetřovatelské péče ve
zdravotnických zařízeních a v
komunitní péči
oblast managementu v
ošetřovatelství a
managementu pro
kvalitu a efektivitu
ošetřovatelské péče
mentor odborné praxe na
klinických pracovištích
při vzdělávání
v oblasti ošetřovatelství
studentů vyšších a vysokých
škol nebo v oblasti
kontinuálního
vzdělávání sester a dalšího
ošetřovatelského personálu na
klinických pracovištích
a zařízeních poskytujících
ošetřovatelskou péči
člen výzkumných týmů,
spoluřešitel výzkumných
projektů

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Studijní program: Ošetřovatelství (N5341)
Obor: Ošetřovatelská péče v interních oborech
Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
Typ studijního programu: navazující magisterský (Mgr.)
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia: dva roky (4 semestry)
Místo studia: Plzeň

Profil oboru
Studium je určeno pro absolventy bakalářského
studijního
programu
Ošetřovatelství,
oboru
Všeobecná sestra, kteří mají splněnou délku výkonu
povolání v příslušném zvoleném oboru dle požadavků
kladených na specializační vzdělávání. Studium je
zakončeno státní závěrečnou zkouškou a udělením
akademického titulu Magistr. Absolventi získávají ve
smyslu zákona č. 96/2004 Sb. specializovanou
způsobilost dle nařízení vlády č. 31/2010 Sb. a dále
obdrží supplementa, která jim umožní vykonávat
povolání v zemích EU. Úspěšným absolvováním
studijního oboru bude vysokoškolsky vzdělaný a
profesně připravený pracovník, který bude schopen
působit jako praktický odborník, vzdělavatel a
koordinátor v ošetřovatelství se zaměřením na
ošetřovatelskou péči v interních nebo chirurgických
oborech dle zvoleného zaměření, organizaci a řízení ve
zdravotnictví a mentorství v klinické praxi
ošetřovatelství.
Magisterský
studijní
program
Ošetřovatelství poskytuje specializované znalosti,
vědomosti, dovednosti a postoje v ošetřovatelských
disciplínách s umožněním aplikace specifických
zkušeností
v
ošetřovatelské
praxi.

Charakteristika katedry:
Katedra ošetřovatelství a porodní
asistence
je
součástí
Fakulty
zdravotnických studií Západočeské
univerzity v Plzni. Absolvováním
studia v jednotlivých oborech katedry
získají studenti teoretické znalosti
a praktické dovednosti z oblasti
prevence nemocí a diagnostickoterapeutických činností. Teoretická
a praktická výuka je realizována
v prostorách katedry v odborných
učebnách, ve spolupráci s dalšími
katedrami a klinickými pracovišti
a externími odborníky. Tým katedry
se skládá z 15 odborných asistentů,
včetně vedoucí katedry. Studenti se
během studia angažují v přípravě
a účasti studentských konferencí
katedry, jejichž konání je již tradiční.

Profil absolventa
Absolvent/ka je připraven/a aplikovat, zajišťovat a
koordinovat
základní,
specializovanou
a
vysoce
specializovanou ošetřovatelskou péči v oboru v souladu s
platnými legislativními požadavky. Dále má pokročilé
integrované znalosti a schopnost jejich systematické
aplikace při řešení problémů vycházejících z praxe. Je
vybaven/a interdisciplinárními znalostmi, dovednostmi a
postoji k organizačnímu a metodickému vedení
ošetřovatelské péče. Má teoretické znalosti a dovednosti
k práci s vědeckými metodami jako podklad pro vědeckou
a výzkumnou činnost a je schopen/a používat výzkumné
metody na důkazní bázi k analýze a aplikaci péče
požadované u pacientů/klientů. Absolvent/ka se též
může podílet
na ošetřovatelském výzkumu. Umí
identifikovat činnosti ošetřovatelské péče vyžadující
změnu v postupu, provádí výzkum zaměřený na odhalení
příčin nedostatků v ošetřovatelské péči, vytváří
podmínky pro aplikaci výsledků výzkumů do klinické
praxe nejen na vlastním pracovišti, ale i v rámci oboru.
Absolvent/ka bude schopen/a v ošetřovatelské praxi
aplikovat a využívat získané pedagogické a psychologické
znalosti, znalosti z oblasti vedení a řízení ošetřovatelské
péče a aktuální teoretické aspekty ošetřovatelské péče.

Organizace studia
Motta oboru:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pomoc druhým
Vedení týmu a kolegiální
spolupráce
Rozvoj osobnosti
Aplikace vědy a výzkumu do
praxe
Kvalita a efektivita
ošetřovatelské péče
Kritické myšlení
Zodpovědnost
a samostatnost, autonomie
Preference studia v Plzni

Forma studia je prezenční a kombinovaná. Studijní plány
jsou koncipovány dle platné legislativy a v souladu s
požadavky praxe.
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