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W ramach semestru II praktyczną naukę zawodu studentki/ci realizują z następujących
przedmiotów:
Lp.

Przedmiot

Zajęcia praktyczne
Liczba godzin

Praktyki
zawodowe
Liczba godzin

Forma
zaliczenia

0

50

zaliczenie

2.

Anestezjologia i pielęgniarstwo
w zagrożeniu życia
Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

15

70

zaliczenie

3.

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

15

70

zaliczenie

4.

Opieka paliatywna

10

35

zaliczenie

5.

Podstawowa opieka zdrowotna
Rehabilitacja i pielęgnowanie
niepełnosprawnych
Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

15

70

zaliczenie

15

70

zaliczenie

10

35

zaliczenie

80

400

1.

6.
7.

1. Miejsce realizacji praktycznej nauki zawodu.
1. Praktyczną naukę zawodu studentki/ci realizują w placówkach ochrony zdrowia
posiadających oddziały zgodne z dziedziną przedmiotu, z którymi Uczelnia ma
podpisane porozumienia / umowy o współpracy.
2. Studentki/ci nie mogą realizować praktycznej nauki zawodu w oddziale w którym
pracują.
2. Warunki odbywania praktycznej nauki zawodu.
1. Uzyskanie zgody od:
 Uczelni (Zakład Praktyk Zawodowych),
 opiekuna praktyki zawodowej / nauczyciela praktycznej nauki zawodu,
 dyrektora placówki, w której studentki/ci chcą odbywać praktyki zawodowe / zajęcia
praktyczne.
2. Opiekunem praktyk zawodowych i nauczycielem praktycznej nauki zawodu powinna
być osoba która:
 posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, prawo wykonywania zawodu
pielęgniarki, co najmniej 2-letni staż pracy, przygotowanie pedagogiczne,
 posiada tytuł zawodowy magistra w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie
zdrowia oraz specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa z nauczanego przedmiotu,
prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, dwuletni staż pracy, przygotowanie
pedagogiczne,
 posiada tytuł zawodowy magistra w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie
zdrowia oraz kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa - nauczanego
przedmiotu, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, dwuletni staż pracy,
przygotowanie pedagogiczne.
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3. Karty monitorowania osiągniętych modułowych efektów kształcenia w ramach praktyk
zawodowych studentki/ci otrzymują w Zakładzie Praktyk Zawodowych.
4. Dokumentacja zajęć praktycznych przekazywana jest nauczycielowi praktycznej nauki
zawodu.
5. Wszystkie praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne należy odbywać zgodnie
z harmonogramem.
3. Treść i tok praktycznej nauki zawodu.
1. Praktyczną naukę zawodu należy przeznaczyć na realizację celów i treści zawartych
w programie nauczania.
2. Studentki/ci zobowiązane/i są przedstawić opiekunowi praktyk zawodowych:
 program oraz kartę monitorowania osiągniętych modułowych efektów kształcenia,
 dokumentację zdrowotną (ważna książeczka zdrowia dla celów sanitarnoepidemiologicznych, szczepienia WZW),
3. Ostatni dzień pobytu na praktycznej nauce zawodu studentki/ci powinny/ni przeznaczyć
na podsumowanie i ocenę pracy oraz dokonanie niezbędnych formalności
(np. uzyskanie opinii i oceny opiekuna praktyki zawodowej / nauczyciela praktycznej
nauki zawodu, uzupełnienie dokumentacji praktycznej nauki zawodu itp.).
4. Zaliczenie praktycznej nauki zawodu.
1. Zaliczenia praktyk zawodowych i zajęć praktycznych w indeksie oraz w karcie
okresowych osiągnięć studenta/ki dokonuje kierownik Zakładu Praktyk Zawodowych lub
upoważniony przez niego pracownik po spełnieniu następujących warunków:
 pełne uczestnictwo w zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych (100%),
 osiągnięcie przez studentki/ów wszystkich założonych modułowych efektów
kształcenia potwierdzonych przez nauczyciela praktycznej nauki zawodu i opiekuna
praktyki zawodowej w karcie monitorowania modułowych efektów kształcenia,
 przedłożenie przez studentki/ów procesu pielęgnowania i jego pozytywna ocena
(z wyjątkiem przedmiotu Promocja zdrowia),
 przedłożenie przez studentki/ów programu zdrowotnego i jego pozytywna ocena
(dotyczy przedmiotu Promocja zdrowia).
2. Dokumentację praktycznej nauki zawodu należy przekazywać na bieżąco do Zakładu
Praktyk Zawodowych w terminie tygodnia od zakończenia jej realizacji.
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