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ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH 

 
Obszar kształcenia: nauk medycznych, nauk o zdrowiu  

oraz nauk o kulturze fizycznej 
Wydział Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów: Pielęgniarstwo 
Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 

 
 

Informacje ogólne. 
 

1. Praktyki zawodowe studenci odbywają w placówkach ochrony zdrowia posiadających 
oddziały zgodne z dziedziną przedmiotu z którymi Uczelnia ma podpisane 
porozumienia / umowy o współpracy.  

2. Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy wydaje każdemu studentowi karty monitorowania 
osiągniętych modułowych efektów kształcenia, na podstawie których dokonuje 
zaliczeń przedmiotu.  

3. Uczelnia kieruje studentów na praktyki zawodowe do placówek, zgodnie z zasadą 
najmniejszej odległości od miejsca zamieszkania. Studenci są bezwzględnie 
zobowiązani do zaliczania praktyk zawodowych w placówkach, które wskazała 
Uczelnia (podpisała porozumienie / umowę o współpracy). 

 
Monitoring osiągniętych modułowych efektów kształcenia. 

 
1. Dla każdego studenta Uczelnia prowadzi karty monitorowania osiągniętych 

modułowych efektów kształcenia dla wszystkich praktyk zawodowych. Każdy student 
może w Zakładzie Praktyk Zawodowych zapoznać się z tą kartą lub pobrać ją na 
własną prośbę. 

2. Warunkiem zaliczenia praktyk zawodowych jest: 
a) pełne uczestnictwo w praktykach zawodowych (100%),  
b) osiągnięcie przez studenta wszystkich założonych modułowych efektów kształcenia 

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

c) przedłożenie przez studenta procesu pielęgnowania i jego pozytywna ocena przez 
opiekuna praktyk zawodowych (z wyjątkiem przedmiotów: Dydaktyka medyczna, 
Zarządzanie w pielęgniarstwie, Nowoczesne techniki diagnostyczne, Pielęgniarstwo 
epidemiologiczne), 

d) przedłożenie przez studenta protokołu z hospitacji jednostki dydaktycznej i jego 
pozytywna ocena przez opiekuna praktyk zawodowych oraz konspektu 
prowadzonych samodzielnie zajęć i jego pozytywna ocena przez opiekuna praktyk 
zawodowych (dotyczy przedmiotu Dydaktyka medyczna), 

e) przedłożenie przez studenta opracowanego planu szkolenia w oddziale szpitalnym  
i jego pozytywna ocena przez opiekuna praktyk zawodowych (dotyczy przedmiotu 
Zarządzanie w pielęgniarstwie), 
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f) przedłożenie przez studenta karty wywiadu i opieki nad diagnozowanym pacjentem, 
zatwierdzonej przez opiekuna praktyk zawodowych (dotyczy przedmiotu 
Nowoczesne techniki diagnostyczne), 

g) przedłożenie przez studenta opracowanego programu zapobiegania i kontroli 
zakażeń szpitalnych, zatwierdzonego przez opiekuna praktyk zawodowych (dotyczy 
przedmiotu Pielęgniarstwo epidemiologiczne). 

3. Usprawiedliwiane będą tylko i wyłącznie nieobecności uzasadnione  
i udokumentowane: zwolnienia lekarskie, wypadek losowy. 

4. Wszystkie nieobecności należy zaliczyć w terminie uzgodnionym z opiekunem praktyk 
zawodowych oraz z pracownikiem Zakładu Praktyk Zawodowych. 

5. W przypadku nie zaliczenia praktyk zawodowych w danym semestrze (długotrwałe 
zwolnienie, wypadek losowy) student może je zaliczyć w następnym semestrze – 
obowiązują w tym przypadku zapisy zawarte w Regulaminie Studiów. 

6. Szczegółowe wytyczne dotyczące praktyk zawodowych w poszczególnych 
semestrach są umieszczone na stronie internetowej Uczelni, w zakładce  „Praktyki 
zawodowe”. 

7. Wpisów zaliczeń do indeksów i do kart semestralnych dokonuje Kierownik Zakładu 
Praktyk Zawodowych lub upoważniony przez niego pracownik. 
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