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PRAKTYKI ZAWODWE W RAMACH PRZEDMIOTU 

DYDAKTYKA MEDYCZNA 

 

Obszar studiów: nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 
Wydział pielęgniarstwa 
Kierunek studiów: pielęgniarstwo  
Forma studiów: stacjonarna, niestacjonarna 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia  
 
 

CELE KSZTAŁCENIA: 

SYMBOL OPIS 

C01 
Doskonalenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów wynikających z udziału w planowaniu i realizacji procesu dydaktycznego, 
w tym w szczególności w odniesieniu do kształcenia pielęgniarek 

 

TREŚCI PROGRAMOWE: 

L.p. Tematyka zajęć                              Liczba godzin 

PZ_A01_1 Poznanie specyfiki pracy placówki, w której student odbywa praktyki  
 
 

60 

PZ_A01_2 Poznanie programów, sylabusów, planów obowiązujących w szkole/uczelni/placówce 

PZ_A01_3 Hospitacja zajęć teoretycznych/ćwiczeń/zajęć praktycznych (w pracowni umiejętności pielęgniarskich lub na oddziale 
szpitalnym) 

PZ_A01_4 Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć z przedmiotów kierunkowych lub pokrewnych prowadzonych w formie 
wykładów/ćwiczeń/zajęć laboratoryjnych/zajęć praktycznych  

PZ_A01_5 Samodzielne przygotowanie materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć  

Liczba godzin ogółem 
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Zakres tematyczny praktyki uzależniony jest od miejsca prowadzenia praktyki i wyboru przedmiotów kierunkowych lub pokrewnych  zbliżonych z dziedzina 

pielęgniarstwa 

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki na poziomie licencjata pielęgniarstwa. Pozytywne zaliczenie (co najmniej na ocenę 

dostateczną) przedmiotu dydaktyka medyczna na poziomie studiów II stopnia. 

METODY DYDAKTYCZNE: pokaz, instruktaż, próba pracy. 

MIEJSCE REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH: szkoły, uczelnie wyższe oraz placówki kształcenia podyplomowego kształcące w zawodach 

medycznych. 

METODY OCENY: 

1. Warunki zaliczenia PZ: 

 pełne uczestnictwo w praktykach zawodowych (100%); 

 osiągnięcie przez studenta wszystkich założonych modułowych efektów kształcenia potwierdzonych przez nauczyciela w dzienniku praktyk 
zawodowych; 

 przedłożenie przez studenta protokołu z hospitacji jednostki dydaktycznej i jego pozytywna ocena; 

 przedłożenie przez studenta konspektu zajęć i jego pozytywna ocena. 
2. Praktyki zawodowe - zaliczane są na „zal” przez Kierownika Zakładu Praktyk Zawodowych Uczelni lub upoważnioną przez niego osobę. 
3. Praktyki zawodowe mogą być realizowane do końca drugiego semestru. 
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