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Praktyki zawodowe w ramach I semestru studenci realizują z następujących przedmiotów: 
 

Przedmiot Praktyki zawodowe 
- liczba godzin Ilość punktów ECTS Forma 

zaliczenia 

Dydaktyka medyczna 60 7 zaliczenie 
Zarządzanie w pielęgniarstwie 60 7 zaliczenie 
Nowoczesne techniki diagnostyczne 30 3 zaliczenie 

Razem w semestrze 150 17 - 
 
1. Miejsce realizacji praktyk zawodowych. 
 
Praktyki zawodowe z przedmiotu „Dydaktyka medyczna” studenci realizują w: 
a) szkołach, 
b) uczelniach wyższych, 
c) placówkach kształcenia podyplomowego  
kształcących w zawodach medycznych. 
 
Praktyki zawodowe z przedmiotu „Zarządzanie w pielęgniarstwie” studenci realizują na 
stanowiskach pielęgniarki naczelnej lub pielęgniarki oddziałowej lub pielęgniarki 
koordynującej.  
 
Praktyki zawodowe z przedmiotu „Nowoczesne techniki diagnostyczne” studenci realizują  
w placówkach diagnostyki obrazowej i/lub radiologicznej. 
 
2. Warunki odbywania praktyk zawodowych. 
 
1. Uzyskanie zgody od: 
- Uczelni (Zakład Praktyk Zawodowych),  
- opiekuna praktyk zawodowych,  
- dyrektora placówki, w której student chce odbywać praktyki zawodowe. 

2. Opiekunem praktyk zawodowych może być osoba, która posiada: 
- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki oraz minimum roczną praktykę zawodową 

zgodną z nauczanym przedmiotem, 
- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki oraz ukończone kierunkowe studia wyższe 

i/lub specjalizację w danej dziedzinie, w której realizowane są zajęcia.  
3. Karty monitorowania osiągniętych modułowych efektów kształcenia w ramach praktyk 

zawodowych studenci otrzymują w Zakładzie Praktyk Zawodowych. 
4. Wszystkie praktyki zawodowe należy odbywać zgodnie z ustalonym harmonogramem. 
 
3.  Treść i tok praktyk zawodowych. 
 
1. Praktyki zawodowe należy przeznaczyć na realizację celów i treści zawartych                 

w programie nauczania. Zakres tematyczny praktyk zawodowych zależy od miejsca ich 
realizacji i wyboru przedmiotów prowadzonych przez studentów.  

2. W ramach praktyk zawodowych z przedmiotu „Dydaktyka medyczna” zaleca się 
hospitowanie i samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych.  

3. Student zobowiązany jest przedstawić opiekunowi praktyk zawodowych: 
 instrukcję w sprawie realizacji praktyk zawodowych, 
 program oraz kartę monitorowania osiągniętych modułowych efektów kształcenia, 
 dokumentację zdrowotną (ważna książeczka zdrowia dla celów sanitarno – 



 
 

epidemiologicznych, szczepienia WZW). 
4. Ostatni dzień pobytu na praktykach zawodowych student powinien przeznaczyć na 

podsumowanie i ocenę pracy oraz dokonanie niezbędnych formalności (np. uzyskanie 
opinii i oceny opiekuna praktyk zawodowych, uzupełnienie dokumentacji itp.). 

 
 4. Zaliczenie praktyk zawodowych. 
 
1. Zaliczenia praktyk zawodowych w indeksie i w karcie okresowych osiągnięć studenta 

dokonuje kierownik Zakładu Praktyk Zawodowych lub upoważniony przez niego 
pracownik po spełnieniu następujących warunków:  
b) pełne uczestnictwo w praktykach zawodowych (100%), 
c) osiągnięcie przez studenta wszystkich założonych efektów kształcenia 

potwierdzonych przez opiekuna praktyk zawodowych w karcie monitorowania 
modułowych efektów kształcenia w ramach praktyk zawodowych, 

d) przedłożenie przez studenta protokołu z hospitowanej jednostki dydaktycznej                     
i jego pozytywna ocena (załącznik nr 1), 

e) przedłożenie przez studenta konspektu prowadzonych samodzielnie zajęć i jego 
pozytywna ocena (załącznik nr 2), 

f) przedłożenie przez studenta opracowanego planu szkolenia na oddziale 
szpitalnym i jego pozytywna ocena, 

g) przedłożenie przez studenta karty wywiadu i opieki nad diagnozowanym 
pacjentem, zatwierdzonej przez opiekuna praktyk zawodowych. 

2. Dokumentację praktyk zawodowych należy przekazywać na bieżąco do Zakładu 
Praktyk Zawodowych w ciągu tygodnia od dnia jej zakończenia. 
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