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INSTRUKCJA W SPRAWIE REALIZACJI
PRAKTYK ZAWODOWYCH
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oraz nauk o kulturze fizycznej
Wydział Pielęgniarstwa
Kierunek studiów: Pielęgniarstwo
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Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
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Praktyki zawodowe w ramach II semestru studenci realizują z następujących przedmiotów:
Przedmiot

Praktyki
zawodowe
- liczba godzin

Ilość punktów
ECTS

Forma
zaliczenia

Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek

45

3

zaliczenie

Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych
układu oddechowego

35

3,5

zaliczenie

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi

35

3,5

zaliczenie

Opieka pielęgniarska nad chorym psychicznie i jego
rodziną

60

4

zaliczenie

Razem w semestrze

175

14

-

1. Miejsce realizacji praktyk zawodowych.
Praktyki zawodowe z przedmiotu „Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek”
studenci realizują w:
 stacja dializ,
 oddział nefrologiczny,
 oddział chorób wewnętrznych.
Praktyki zawodowe z przedmiotu „Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu
oddechowego” studenci realizują w:
 oddział pulmonologiczny,
 oddział chorób wewnętrznych,
 placówka opieki długoterminowej,
 oddział opieki paliatywnej.
Praktyki zawodowe z przedmiotu „Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi”
studenci realizują w:
 oddział hematologiczny,
 oddział chorób wewnętrznych,
 oddział przeszczepu szpiku.
Praktyki zawodowe z przedmiotu „Opieka pielęgniarska nad chorym psychicznie i jego
rodziną” studenci realizują w:
 oddział psychiatryczny,
 poradnia zdrowia psychicznego.
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. 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).
3. 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.
2. Dokumentację praktyk zawodowych należy przekazywać na bieżąco do Zakładu
Praktyk Zawodowych w ciągu tygodnia od dnia jej zakończenia.
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