
Gruppenleiterin
(przełożona zespołu)

Gruppenleiterin AIN3 NDS HF 
(przełożona zespołu AIN3  NDS HF)

studium dokształcające CAS / DAS Leadership i USZ

Model rozwoju zawodowego1 dla Pielęgniarek i Położnych

Wersja: 4.2017 AG Laufbahnmodelle

Pflegeexpertin / Hebammenexpertin
(pielęgniarka-ekspert / położna-ekspert)

Pflegeexpertin AIN3 NDS HF
(pielęgniarka-ekspert AIN3  NDS HF)

MScN / MScM

Abteilungsleiterin
(przełożona sekcji) 

Abteilungsleiterin AIN3 NDS HF
(przełożona sekcji AIN3  NDS HF)

MAS w zakresie zarządzania, w tym studium 
dokształcające CAS FH w ramach 
Leadership USZ i USZ Leadership7

Bildungsverantwortliche
(pełnomocnik ds. kształcenia praktycznego) 

Bildungsverantwortliche AIN3 NDS HF
(pełnomocnik ds. kształcenia praktycznego AIN3 

NDS HF) MAS Bildung oder MSc8  
i studium dokształcające DAS

Fachführende 
Pflegeexpertin /

Hebammenexpertin
(wyspecjalizowana 

pielęgniarka-ekspert / 
położna-ekspert)
tytuł doktora albo 

MScN / MScM

Leiterin Pflege
(przełożona pielęgniarek)

Leiterin 
Hebammen

(przełożona położnych)
MSc w zakresie zarządzania 

i kurs doskonalący 
USZ Leadership7

Leiterin Prozesse 
und Projekte

(kierownik ds. procesów 
i projektów

MSc w zakresie 
zarządzania i kurs 

doskonalący 
USZ Leadership

Klinische 
Pflegewissen-

schaftlerin
(pielęgniarka 

o specjalizacji
naukowej

tytuł doktora albo 

MScN / MScM

Bildungs- 
verantwortliche
Medizinbereich
(pełnomocnik ds. kształcenia 

medycznego)
MSc w zakresie edukacji albo 

MSc8  i studium dokształcające 
DAS obejmujące coaching/

doradztwo

Prozess- 
verantwortliche
Bildung Pflege
(pełnomocnik ds. procesu 

kształcenia pielęgniarskiego)
MSc w zakresie edukacji albo 

MSc8  i studium dokształcające 
DAS obejmujące coaching/

doradztwo

Ścieżka rozwoju kompetencji 
specjalistycznychStopień

1

2

34

8

46

5

6

7

Pflegefachfrau2  HF/FH / Hebamme HF/FH (pielęgniarka2  HF/FH / położna HF/FH)
odpowiedni program wprowadzający/program szkoleń od 6 do 12 miesięcy

Pflegefachfrau HF/FH / Hebamme HF/FH (pielęgniarka HF/FH / położna HF/FH)
(odpowiednie szkolenia doskonalące)

Pflegefachfrau HF/FH i.A. AIN3 NDS HF (pielęgniarka HF/FH i.A. AIN3  NDS HF)

Ścieżka rozwoju kompetencji 
kierowniczych

Ścieżka rozwoju kompetencji 
dydaktycznych

Pflegefachfrau HF/FH mbA5

(pielęgniarka HF/FH mbA5)

 Hebamme HF/FH mbA5 
(położna HF/FH mbA5)

odpowiednie szkolenia doskonalące USZ
USZ Leadership6

Pflegefachfrau HF/FH mbA5

(pielęgniarka HF/FH mbA5)
 Hebamme HF/FH mbA5

(położna HF/FH mbA5)
odpowiednie studium dokształcające specjalizacyjne CAS 

Expertin AIN3 NDS HF
(ekspert AIN3  NDS HF)

studium dokształcające CAS i odpowiednie szkolenia 
doskonalące / ustrukturyzowany program wstępny

Pflegefachfrau HF/FH mbA5

(pielęgniarka HF/FH mbA5)

Hebamme HF/FH mbA5 
(położna HF/FH mbA5)

odpowiednie szkolenia doskonalące USZ 
dla opiekunów praktyk

w placówkach dydaktycznych

Fachexpertin
(specjalista-ekspert) 

Fachexpertin AIN3 NDS HF
(specjalista-ekspert AIN3 NDS HF)

MAS / MScN / MScM

Berufsbildnerin
(opiekun praktyk zawodowych) 

Berufsbildnerin AIN3 NDS HF
(opiekun praktyk zawodowych AIN3  NDS HF)

studium dokształcające CAS

Leiterin Zentrum
Klinische Pflegewissenschaft

(kierownik Centrum Pielęgniarstwa Klinicznego)
doktorat i habilitacja

Leiterin Pflegedienst
(kierownik ds. kadr pielęgniarskiej)

MSc albo tytuł doktora w zakresie zarządzania
i kurs doskonalący USZ Leadership7

Leiterin Bildung Pflege und MTTB
(kierownik ds. kształcenia pielęgniarskiego i MTTB)

MSc8  albo tytuł doktora w zakresie kształcenia 
zawodowego

Direktorin Pflege und MTTB / Co-Direktorin Pflege und MTTB
(dyrektor ds. pielęgniarstwa i MTTB / wicedyrektor ds. pielęgniarstwa i MTTB)

tytuł doktora i MAS w zakresie zarządzania (MBA) i kurs doskonalący USZ Leadership7

1) W tabeli podano nazwy szwajcarskich tytułów zawodowych, opatrując je wyjaśnieniami w języku polskim; w przypadku tytułów zagranicznych obowiązują 
odpowiednie ekwiwalenty.

2) W celu zapewnienia lepszej czytelności dokumentu w odniesieniu do nazw szwajcarskich tytułów zawodowych użyto tylko form żeńskich, które odnoszą się zarówno do 
płci męskiej, jak i żeńskiej.

3) AIN = studia podyplomowe (Nachdiplomstudien – NDS) HF w zakresie anestezji, intensywnej terapii i opieki w przypadkach nagłych
4) Stopień 3 stanowi stopień ukierunkowujący w rozwoju zawodowym, ewentualnie są tu sprawdzane predyspozycje.
5) mbA = ze specjalnymi zadaniami
6) powyżej stopnia 4 BScN (Bachelor of Science in Nursing – licencjat pielęgniarstwa) albo BScM (Bachelor of Science in Midwifery – licencjat położnictwa) jako warunek 

wstępny w kształceniu podstawowym albo ukończenie kształcenia na poziomie szkoły wyższej, uprawniające do wykonywania zawodu w zakresie ochrony zdrowia
7) kurs doskonalący USZ Leadership zgodnie z definicją grupy docelowej w opisie danego kursu
8) studia uzupełniające magisterskie (konsekutiver Master) w zakresie ochrony zdrowia (Master of Science in Nursing, Midwifery, Public Health itp.)

Jedną z najważniejszych dla nas kwestii jest oferowanie naszym pracownikom 
najlepszych możliwości rozwoju zawodowego i ustawiczne poszerzanie ich 
kompetencji zawodowych. Dlatego w Szpitalu Uniwersyteckim w Zurychu (USZ) 
opracowaliśmy model rozwoju zawodowego dla osób wykonujących zawody 
związane z opieką pielęgniarską. Model dzieli się na osiem stopni, które obejmują 
wszystkie obszary wykonywania zawodu dyplomowanej pielęgniarki aż po 
stopień dyrektora ds. opieki pielęgniarskiej i MTTB.

Rozwój zawodowy w ramach tego modelu zależy od zainteresowań, posiadanej 
wiedzy, doświadczenia i corocznej rozmowy oceniającej. Sprzyjająca innowacjom 
i nakierowana na wartości atmosfera pracy, przełożeni i różne programy stanowią 
wsparcie dla zainteresowanych osób. Dokształcanie obejmuje program szkoleń 
wstępnych, następnie zróżnicowaną bieżącą ofertę w zakresie szkoleń 
specjalizacyjnych i doskonalących, tutoring prowadzony przez doświadczonych 
pracowników podczas całej ścieżki oraz networking umożliwiający stały kontakt ze 
z specjalistami wspierającymi ustawiczne kształcenie.




