
Legnica, 6 maja 2020 

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy z dnia 6 maja 2020 roku 

 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku pielęgniarstwo,  

studia II stopnia o profilu praktycznym dotyczących praktyk zawodowych  

 

Na podstawie art. 51 b ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1668 z póżn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniającego Rozporządzenie  

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego 

do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, 

diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 581) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się aneks do Regulaminu praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo, studia 

II stopnia o profilu praktycznym, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Wprowadza się zasady alternatywne zasady zaliczenia praktyk zawodowych na kierunku 

pielęgniarstwo studia II stopnia o profilu praktycznym, stanowiący Załącznik nr 2 do 

niniejszego zarządzenia. 

§ 3 

Wprowadza się wzór wniosku o uznanie praktyki zawodowej na kierunku pielęgniarstwo studia 

II stopnia i uznanie efektów uczenia się przypisanych do praktyki z poszczególnych 

przedmiotów, zdobytych  poza systemem studiów, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego 

zarządzenia. 

§ 4 

Wprowadza się wzór zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie zakładanych efektów uczenia 

się przypisanych do praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo, stanowiący Załącznik nr 

4 do niniejszego zarządzenia. 

§5 

Wprowadza się wytyczne dotyczące zaliczenia  przez studenta w ramach zajęć prowadzonych 

z wykorzystaniem metod i technik na odległość część efektów uczenia się przypisanych do 

zajęć kształtujących umiejętności praktyczne – praktyk zawodowych do 20 % liczby punktów 

ECTS określonych dla tych zajęć w programie studiów dla roku studiów, na którym kształci 

się ten student. 



Dopuszcza się zaliczenie efektów z przedmiotów: 

Rok I – edukacja terapeutyczna w wybranych chorobach przewlekłych – opieka 

diabetologiczna – 0,5 pkt. ECTS. 

Rok II – zaawansowana praktyka pielęgniarska nad osobami starszymi – 0,5 pkt. ECTS  oraz 

zaawansowana opieka pielęgniarska w chorobach demielinizacyjnych – 1,5 pkt. ECTS 

Wytyczne w tej sprawie stanowią załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia 

§6 

 Za opracowanie merytorycznych wytycznych niezbędnych do realizowania praktyk 

zawodowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz wydawanie 

decyzji dotyczących uznawania praktyk zawodowych odpowiada Zespół ds. praktyk 

zawodowych, pod bezpośrednim nadzorem Prorektora ds. Pielęgniarstwa. 

§7 

Prorektor ds. Pielęgniarstwa może podjąć decyzję o: 

a.  przeniesieniu niezrealizowanej praktyki zawodowej  lub części praktyki na kolejny 

semestr (nie dotyczy ostatnich semestrów), 

b. przeniesieniu realizacji praktyki na kolejny rok akademicki. 

§8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Legnica, 20 maja 2020 r. 

 

Aneks do Zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy  

z dnia 6 maja 2020 roku 

 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku pielęgniarstwo,  

studia II stopnia o profilu praktycznym dotyczących praktyk zawodowych  

 

Na podstawie art. 51 b ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1668 z póżn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniającego Rozporządzenie  

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego 

do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, 

diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 581) 

oraz z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja  2020 r. 

zmieniającego Rozporządzenie  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, 

pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 885) 

1. zmianie ulega § 5,  który brzmi: 

 Wprowadza się wytyczne dotyczące zaliczenia  przez studenta w ramach zajęć prowadzonych 

z wykorzystaniem metod i technik na odległość część efektów uczenia się przypisanych do 

zajęć kształtujących umiejętności praktyczne – praktyk zawodowych do 40 % liczby punktów 

ECTS określonych dla tych zajęć w programie studiów dla roku studiów, na którym kształci 

się ten student. 

Dopuszcza się zaliczenie efektów z przedmiotów: 

Rok I  

- edukacja terapeutyczna w wybranych chorobach przewlekłych – opieka diabetologiczna – 0,5 

pkt. ECTS. 

- dydaktyka medyczna – 2 pkt ECTS 

Rok II  

- zaawansowana praktyka pielęgniarska nad osobami starszymi – 0,5 pkt. ECTS  

- zaawansowana praktyka pielęgniarska w chorobach demielinizacyjnych – 1,5 pkt. ECTS 

- zawansowana praktyka pielęgniarska w chorobach hematologicznych – 0,5 pkt ECTS 

- zaawansowana praktyka pielęgniarska w chorobach onkologicznych – 2,5 pkt. ECTS 



Wytyczne w tej sprawie stanowią załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia 

2. zmianie ulega treść załącznika nr 5, który przybiera brzmienie: 

Wytyczne dotyczące zaliczenia praktyki z przedmiotu z przedmiotu: 

Rok I 

1. edukacja terapeutyczna w wybranych chorobach przewlekłych – opieka 

diabetologiczna 

Student zobowiązany jest dostarczyć do Dziekana wniosku o uznanie praktyki zawodowej wraz 

z opracowaniem, w którym powinien przedstawić sposoby i metody motywowania pacjenta 

chorego na cukrzycę do radzenia sobie z chorobą i do współpracy w procesie leczenia w oparciu 

o studium przypadku 

2. dydaktyka medyczna  

Student zobowiązany jest dostarczyć do Dziekana wniosku o uznanie praktyki zawodowej wraz 

z konspektem zajęć oraz arkusza ewaluacyjnego 

Rok II 

1. zaawansowana praktyka pielęgniarska nad osobami starszymi 

Student zobowiązany jest dostarczyć do Dziekana wniosku o uznanie praktyki zawodowej wraz 

z opracowaniem, w którym powinien przedstawić możliwości pomocy oraz metody udzielania 

wsparcia choremu w wieku podeszłym z problemami zdrowia psychicznego oraz jego rodzinie 

w oparciu o studium przypadku 

2. zaawansowana opieka pielęgniarska w chorobach demielinizacyjnych 

Student zobowiązany jest dostarczyć do Dziekana wniosku o uznanie praktyki zawodowej wraz 

z opracowaniem, w którym powinien przedstawić sposoby i metody zapobiegania izolacji 

społecznej pacjenta chorego na stwardnienie rozsiane na podstawie studium przypadku 

3. zawansowana praktyka pielęgniarska w chorobach hematologicznych 

Student zobowiązany jest dostarczyć do Dziekana wniosku o uznanie praktyki zawodowej wraz 

z opracowaniem, w którym powinien przedstawić zakres opieki pielęgniarskiej podczas 

diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobami krwi, w oparciu o studium przypadku 

4. zaawansowana praktyka pielęgniarska w chorobach onkologicznych 

 Student zobowiązany jest dostarczyć do Dziekana wniosku o uznanie praktyki zawodowej 

wraz z opracowaniem w którym powinien przedstawić profesjonalna opiekę pielęgniarską nad 

pacjentem z choroba nowotworową ora możliwość pomocy i udzielania wsparcia rodzinie,  

w oparciu o studium przypadku 

 

 



Załącznik nr 1 

Aneks do Regulaminu praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo,  

studia II stopnia o profilu praktycznym 

 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, 

pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika 

medycznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 581) dopuszcza się w roku akademickim 2019/2020 

uznawanie praktyk zawodowych odbywanych w innej formie i trybie innym niż 

przewidywane w programie studiów. 

2. Studenci, którzy w okresie zawieszenia kształcenia na studiach wykonywali czynności 

w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-

epidemiologiczne w związku z zarażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się 

uznanie w części lub w całości grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 

przewidzianych w programie praktyk zawodowych, do których zostały przypisane 

efekty uczenia się, które nabyli w czasie wykonywania tych czynności. 

3. Koordynator ds. praktyk zawodowych na podstawie decyzji zespołu ds. praktyk 

zawodowych jest upoważniony do dokonywania zaliczeń studentom efektów uczenia 

się na ich wniosek zdobytych w zawodowych okolicznościach szczególnych. Dotyczy 

to studentów, którzy w trakcie trwania studiów pracują czynnie zawodowo, poosiadają 

prawo wykonywania zawodu oraz legitymują się zaświadczeniem poświadczającym 

posiadanie umiejętności zgodnych z efektami uczenia się zawartymi w programie 

studiów.  

4. W roku akademickim 2019/2020 dopuszcza się uzyskanie przez studenta w ramach 

zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik na odległość części efektów 

uczenia się przypisanych do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne – praktyk 

zawodowych do 20 % liczby punktów ECTS określonych dla tych zajęć w programie 

studiów dla roku studiów, na którym kształci się ten student. 

5. Studenci drugiego roku, którzy spełnia warunki ustalone w regulaminie będą mogli 

przystąpić do egzaminu magisterskiego zgodnie z podanymi wcześniej terminami. 

Szczegółowe wytyczne zawiera Załącznik nr 5 do zarządzenia Rektora w sprawie zmian w 

programie studiów na kierunku pielęgniarstwo studia II stopnia o profilu praktycznym. 



6. Wszelkie sporne decyzje sytuacjach nadzwyczajnych w sprawie uznania praktyk 

zawodowych rozstrzyga Prorektor ds. Pielęgniarstwa. 

Załącznik nr 2 

 

Alternatywne zasady zaliczenia praktyki zawodowej na kierunku pielęgniarstwo , 

studia II stopnia o profilu praktycznym 

 

1. Koordynator ds. praktyk zawodowych na podstawie decyzji wydanej przez Zespół ds. 

praktyk zawodowych na pisemny, udokumentowany wniosek studenta może zaliczyć 

praktyki zawodowe, których efekty uczenia się odpowiadają wykonywanej obecnie lub 

w przeszłości pracy zawodowej lub są zgodne z uzyskaną specjalizacją, odbytym 

kursem kwalifikacyjnym bądź specjalistycznym. 

2. Zaliczenie praktyki zawodowej możliwe jest wówczas, gdy: 

a. student pracuje w zawodzie, a charakter jego pracy odpowiada efektom uczenia się 

zawartym w programie studiów, które są przypisane do praktyki zawodowej z 

poszczególnych przedmiotów;  

b. student pracował w zawodzie min. trzy lata na danym stanowisku (oddziale) w okresie 

ostatnich dziesięciu lat. a charakter jego pracy spełniał wymogi programu praktyki, co 

pozwoliło na osiągnie zakładanych efektów uczenia się;  

c. student odbywał staż zawodowy lub prowadził własną działalność gospodarczą w 

okresie ostatnich 10 lat,  których zakres  czynności pozwolił na osiągnięcie zakładanych 

efektów uczenia się; 

d. student wykonywał czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze 

lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zarażeniami wirusem SARS-CoV-

2, może ubiegać się uznanie w części lub w całości  grup zajęć kształtujących  

umiejętności praktyczne przewidzianych w programie praktyk zawodowych, do których 

zostały przypisane efekty uczenia się które nabyli w czasie wykonywania tych 

czynności; 

e. student posiada tytuł specjalisty uzyskany w dziedzinie umożliwiającej uzyskanie 

zakładanych efektów uczenia się lub ukończył kurs kwalifikacyjny lub specjalistyczny 

uzyskany w dziedzinie umożliwiającej uzyskanie zakładanych efektów uczenia się w 

okresie ostatnich dziesięciu lat. 

3. Potwierdzeniem wykonywania pracy zawodowej jest stosowne zaświadczenie  z 

podmiotu leczniczego oraz zakres realizowanych czynności w trakcie przebiegu pracy. 



4. Podanie o uznanie praktyki zawodowej wraz z odpowiednimi załącznikami student 

składa w dziekanacie poczta elektroniczną, tradycyjną bądź osobiście. 

5. Studentowi zalicza się na podstawie przedstawionych dokumentów cześć lub całość 

praktyki zawodowej 

6. Studentowi, któremu uznano praktyki zawodowe przypisuje się określoną liczbę godzin 

i punktów ECTS zgodnie z programem studiów. 

7. Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje Koordynator ds. praktyk zawodowych na 

podstawie decyzji wydanej przez Zespół ds. praktyk zawodowych 

 

  



Załącznik nr 3  

 

………………………, dnia ........................... 

 

imię i nazwisko                                 

numer albumu 

 

rok studiów, semestr, 

tryb stacjonarny 

  Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa 

Wyższej Szkoły Medycznej  

w Legnicy 

 

Wniosek o uznanie praktyki zawodowej na kierunku pielęgniarstwo studia II stopnia i 

uznanie efektów uczenia się przypisanych do praktyki z poszczególnych przedmiotów, 

zdobytych  poza systemem studiów 

 

Zgodnie z regulaminem praktyk zawodowych obowiązującym w roku akademickim 2019/2020 

zwracam się z prośbą o zaliczenie praktyki zawodowej: 

 

Przedmiot Rok 

studiów 

Efekty uczenia się w zakresie umiejętności wg 

dziennika praktyk 

   

 

 

 

 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej (art. 233 § 6 Kodeksu Karnego), oświadczam, że dokumenty  

podane przeze mnie są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. 

 

………………………………………….. 

(podpis wnioskodawcy) 
Załączniki: 

1. Zaświadczenie potwierdzające uzyskanie zakładanych efektów uczenia się przypisanych do praktyk zawodowych na kierunku  

pielęgniarstwo studia II stopnia o profilu praktycznym – załącznik nr 4 

2. Kopia umowy o pracę, świadectwa pracy z wyszczególnionym miejscem pracy (oddziałem) i zakresem wykonywanych czynności 

(poświadczona za zgodność z oryginałem, w okresie ostatnich 10 lat) 

3. Kopie dokumentówa. potwierdzających uzyskanie specjalizacji, udziału w kursie kwalifikacyjnym lub specjalistycznym (w 

okresie ostatnich 10 lat 

 



Załącznik nr 4 

 

Zaświadczenie potwierdzające uzyskanie zakładanych efektów uczenia się przypisanych 

do praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo,  

studia II stopnia o profilu praktycznym 

 

………………………, dnia ........................... 

 

………………………….. 

(pieczęć nagłówkowa podmiotu leczniczego) 

 

Zaświadczam, że Pan/ Pani……………………………………………………………………... 

w okresie od ………………………..do………………………. jest/była* zatrudniony/a  

lub wykonywał/a w ……………………………………………………………………… 

(adres podmiotu) 

na stanowisku ………………………………………………………………………………….. 

w zakresie……………………………………………………………………………………….. 

(nazwa przedmiotu praktyki zawodowej) 

 

Zakres nabytych umiejętności zawodowych, które odpowiadają efektom uczenia się zgodnym 

z dziennikiem praktyk: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………….. 

Podpis i pieczęć przełożonego 

 

 skreślić niewłaściwe 

 

 

 



Załącznik nr 5 

Wytyczne dotyczące zaliczenia  przez studenta w ramach zajęć prowadzonych z 

wykorzystaniem metod i technik na odległość część efektów uczenia się przypisanych do 

zajęć kształtujących umiejętności praktyczne – praktyk zawodowych 

 

 Wytyczne dotyczące zaliczenia praktyki z przedmiotu z przedmiotu: 

Rok I 

3. edukacja terapeutyczna w wybranych chorobach przewlekłych – opieka 

diabetologiczna 

Student zobowiązany jest dostarczyć do Dziekana wniosku o uznanie praktyki zawodowej wraz 

z opracowaniem w którym powinien przedstawić sposoby i metody motywowania pacjenta 

chorego na cukrzycę do radzenia sobie z chorobą i do współpracy w procesie leczenia w oparciu 

o studium przypadku 

Rok II 

5. zaawansowana praktyka pielęgniarska nad osobami starszymi 

Student zobowiązany jest dostarczyć do Dziekana wniosku o uznanie praktyki zawodowej wraz 

z opracowaniem w którym powinien przedstawić możliwości pomocy oraz metody udzielania 

wsparcia choremu w wieku podeszłym  z problemami zdrowia psychicznego oraz jego rodzinie 

w oparciu o studium przypadku 

6. zaawansowana opieka pielęgniarska w chorobach demielinizacyjnych 

Student zobowiązany jest dostarczyć do Dziekana wniosku o uznanie praktyki zawodowej wraz 

z opracowaniem w którym powinien przedstawić sposoby i metody zapobiegania izolacji 

społecznej pacjenta chorego na stwardnienie rozsiane na podstawie studium przypadku 

 


