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ZASADY ODBYWANIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH 
OBSZAR STUDIÓW: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH,  

O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ 
KIERUNEK STUDIÓW: PIELĘGNIARSTWO  

POZIOM STUDIÓW: LICENCJAT - POMOSTOWE  
PROFIL PRAKTYCZNY 

SYSTEM STUDIÓW:  STACJONARNE I NIESTACJONARNE 
 
 

Informacje ogólne. 
 

1. Zajęcia praktyczne i 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 oraz zajęcia praktyczne do placówek, 
zgodnie z zasadą najmniejszej odległości od miejsca zamieszkania. Studenci są bezwzględnie 
zobowiązani do realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w placówkach, które 
wskazała Uczelnia (podpisała porozumienie/umowę o współpracy). 

 
Monitoring osiągniętych modułowych efektów kształcenia (zajęcia praktyczne i praktyki 
zawodowe). 
 
1. Dla każdego studenta Uczelnia prowadzi karty monitorowania osiągniętych modułowych 

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

2. Warunkiem zaliczenia praktycznej nauki zawodu jest: 
a) pełne uczestnictwo w zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych (100%),  
b) osiągnięcie przez studenta wszystkich założonych modułowych efektów kształcenia 

potwierdzonych przez nauczyciela praktycznej nauki zawodu i opiekuna praktyki 
zawodowej w karcie monitorowania modułowych efektów kształcenia, 

c) przedłożenie przez studenta procesu pielęgnowania i jego pozytywna ocena (z wyjątkiem 
przedmiotu Promocja zdrowia), 

d) przedłożenie przez studenta programu zdrowotnego i jego pozytywna ocena (dotyczy 
przedmiotu Promocja zdrowia).  

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

4. Wszystkie nieobecności należy zaliczyć w terminie uzgodnionym z opiekunem praktyk 
zawodowych/ nauczycielem praktycznej nauki zawodu oraz z pracownikiem Zakładu Praktyk
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Zawodowych. 
5. W przypadku nie zaliczenia zajęć praktycznych lub praktyk zawodowych w danym semestrze 

(długotrwałe zwolnienie, wypadek losowy) student może je zaliczyć następnym semestrze –
obowiązują w tym przypadku zapisy zawarte w Regulaminie Studiów. 

6. Szczegółowe wytyczne dotyczące praktyk zawodowych i zajęć praktycznych 
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. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        Rektor 
                                                                                                                                                           /-/ 
                                                                                                                                         dr hab. Zbigniew Rykowski 
                                                                                                                                                   Profesor WSM 
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