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INSTRUKCJA W SPRAWIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU  
 

 
Kierunek: Pielęgniarstwo - studia pomostowe 

System studiów: Niestacjonarne 

Rok studiów/semestr: I/I
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W ramach semestru I praktyczną naukę zawodu studenci realizują z następujących 
przedmiotów: 
 

Lp. Przedmiot Zajęcia praktyczne 
Liczba godzin 

Praktyki 
zawodowe 

Liczba godzin 
Forma zaliczenia 

1. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne 10 70 zaliczenie 

2. Interna i pielęgniarstwo internistyczne 10 70 zaliczenie 

3. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 10 75 zaliczenie 

4. Promocja zdrowia 0 25 zaliczenie 

5. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 10 35 zaliczenie 
 40 275  

 
1. Miejsce realizacji praktycznej nauki zawodu. 
 
1. Praktyczną naukę zawodu Student/ka realizuje w placówkach ochrony zdrowia  

posiadających oddziały zgodne z dziedziną przedmiotu, z którymi Uczelnia ma 
podpisane porozumienia / umowy o współpracy.  

2. Student/ka nie może realizować praktycznej nauki zawodu w oddziale w którym 
pracuje. 

 
2. Warunki odbywania praktycznej nauki zawodu. 
 
1. Uzyskanie zgody od: 

 Uczelni (Zakład Praktyk Zawodowych), 
 opiekuna praktyki,  
 dyrektora placówki, w której Student/ka chce odbywać praktyki. 

2. Opiekunem studenckiej praktyki zawodowej 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. 

3. Karty monitorowania umiejętności zawodowych studenci otrzymają w Zakładzie Praktyk 
Zawodowych. 

4. Dokumentację zajęć praktycznych pobiera nauczyciel. 
5. Wszystkie praktyki należy odbywać zgodnie z harmonogramem. 
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3.  Treść i tok praktycznej nauki zawodu. 
 
1. Praktyczną naukę zawodu należy przeznaczyć na realizację celów i treści zawartych                

w programie nauczania.  
2. Student/ka zobowiązany/a jest przedstawić opiekunowi: 

 program oraz kartę monitorowania, 
 dokumentację zdrowotną (ważna książeczka zdrowia dla celów sanitarno-

epidemiologicznych, szczepienia WZW),  
3. Ostatni dzień pobytu na praktycznej nauce zawodu student/ka powinien/na przeznaczyć 

na podsumowanie i ocenę pracy oraz dokonanie niezbędnych formalności                        
(np. uzyskanie opinii i oceny opiekuna praktyki, uzupełnienie dokumentacji praktyk itp.). 

 
 4. Zaliczenie praktycznej nauki zawodu. 
 
1. Zaliczenia praktycznej nauki zawodu w indeksie i w karcie osiągnięć studenta/ki 

dokonuje wydziałowy opiekun praktyk, na podstawie złożonych po zrealizowaniu 
praktyki następujących dokumentów:  
 karta monitorowania umiejętności zawodowych studenta/ki w ramach praktyki 

zawodowej, 
 proces pielęgnowania.  

2. Dokumentację praktycznej nauki zawodu (kartę monitorowania, proces pielęgnowania) 
należy przekazywać na bieżąco do Zakładu Praktyk Zawodowych w terminie tygodnia 
od zakończenia realizacji praktycznej nauki zawodu.  

 
 
 


