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Obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021 

 
Elementem kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo na studiach drugiego stopnia                    

są praktyki zawodowe, które trwają 200 godzin (10 punktów ECTS) oraz obejmują kształcenie                 

i doskonalenie umiejętności niezbędnych do zdobycia kwalifikacji zawodowych. W ramach kształcenia 

praktycznego realizowane są efekty uczenia się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego 

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

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2019r poz. 1573, Załącznik nr 4). 

Praktyki zawodowe student odbywa zgodnie z aktualnie obowiązującym programem studiów, 

Regulaminem praktyk studenckich i Regulaminem kształcenia praktycznego na kierunku 

Pielęgniarstwo. 

 

Zaliczenie praktyk zawodowych odbywa się w oparciu o kartę przedmiotu zawierającą warunki 

zaliczenia praktyk zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo. Praktyki zawodowe odbywają się zgodnie 

z harmonogramem praktyk zawodowych.  

 

Zasady odbywania  praktyk zawodowych 

Praktyki zawodowe studentów kierunku Pielęgniarstwo (studia II stopnia) odbywają się                          

w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, z którymi uczelnia zawarła umowy lub 

porozumienia oraz które spełniają Kryteria doboru placówek do prowadzenia praktyk zawodowych.  

Podmioty lecznicze, które zadeklarowały przyjęcie studentów na praktyki to: 

- Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu; 

- NZOZ Krosno-Zdrowie; 

- Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie; 

- Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. Bronisława 

Markiewicza w Brzozowie. 

 

Liczba osób w grupie:  maksymalnie 8 osób 

 

 

Liczebność grup studenckich jest Zgodnie z Uchwałą Nr 8/II/06 z dnia 23 marca 2006r. 

Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego w sprawie określenia szczegółowych 

zaleceń dotyczących liczebności grup studenckich na kierunku Pielęgniarstwo. 

 

 



Forma odbywania praktyk zawodowych 

 

            Praktyki zawodowe na kierunku Pielęgniarstwo odbywają się w formie grupowej                             

w wyznaczonej przez Uczelnię placówce lub w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, 

z którymi Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie zawarła stosowne porozumienia lub 

umowę. 

 

             Student na kierunku Pielęgniarstwo, może odbywać praktyki zawodowe w trybie 

indywidualnym. Na wniosek studenta praktyka zawodowa może odbywać się w wybranej przez 

niego placówce na terenie kraju, o ile placówka zawarła porozumienie z Uczelnią i wyrazi 

zgodę na nieodpłatne przyjęcie studenta.  

 

Praktyki zawodowe są realizowane pod kierunkiem osoby, która spełnia Kryteria doboru 

opiekuna praktyk zawodowych. 

 

Do zadań opiekuna praktyk zawodowych należy: 

• zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta i studenta w czasie realizacji zadań objętych programem praktyk 

• realizacja programu praktyki zgodnie z celami i efektami uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności  

i kompetencji społecznych określonymi w kartach przedmiotu do praktyki zawodowej, 

• współpraca z nauczycielem akademickim pełniącym z ramienia uczelni funkcję koordynatora 

przedmiotu,  

• prowadzenie bieżącej i końcowej dokumentacji przebiegu praktyki zawodowej,  

• zapoznanie studentów z pracownikami oddziału, organizacją pracy, zakresem udzielanych świadczeń 

zdrowotnych, obowiązującymi przepisami BHP i dokumentacją medyczną, 

• zapoznanie studentów z Regulaminem kształcenia praktycznego, 

• przedstawienie studentom celów, efektów uczenia się, które mają osiągnąć w czasie praktyki zawodowej 

oraz kryteriami ich oceniania, 

• organizacja studentom każdego dnia praktyki zawodowej, w tym harmonogramu przydziału zadań, 

nadzór nad wykonywaniem czynności i ich dokumentowaniem  oraz ustalenie zakresu samodzielności 

i odpowiedzialności, 

• udzielanie studentom wsparcia w realizacji procesu pielęgnowania i prowadzeniu indywidualnej 

dokumentacji oraz współudział w ocenie dokumentacji, 

• bieżące omawianie spraw problemowych pojawiających się w trakcie realizacji praktyki w odniesieniu 

do relacji z pacjentem i jego rodziny, grupy studentów i pracowników oddziału, 

• uzupełnianie brakującej wiedzy, jej aktualizacja i korygowanie niewłaściwych nawyków i kompetencji 

społecznych, 

•  bieżące dokumentowanie w „Dzienniczek umiejętności praktycznych    w zawodzie 

pielęgniarki/pielęgniarza”, osiągniętych efektów uczenia się zgodnie z przyjętymi kryteriami. 



 

Dokumentację przebiegu praktyki zawodowej stanowi  

- dzienniczek umiejętności praktycznych w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza  

- dziennik praktyk studenckich 

Efekty uczenia się, obecność na zajęciach oraz wykonywane przez studentów czynności w 

trakcie przebiegu praktyki są nadzorowane przez opiekuna praktyk zawodowych. Kompletną 

dokumentację student przekazuje koordynatorowi danego przedmiotu. 

W sytuacji, gdy w czasie realizacji praktyk zawodowych pojawią się sytuacje trudne, np. 

nieobecność studenta, wystąpienie ekspozycji zawodowej, problemy z zaliczeniem efektów uczenia się 

lub zachowanie studenta niezgodne z regulaminem opiekun niezwłocznie informuje o tym fakcie 

koordynatora kształcenia praktycznego. 

  

Praktyki zawodowe mają na celu osiągnięcie efektów uczenia się ujętych w grupach zajęć  

A i B. Praktyki zawodowe są realizowane w zakresie podanym w tabeli 1. 

 

Tabela nr 1. Rodzaj i wymiar praktyk zawodowych na studiach drugiego stopnia 

 

Zakres kształcenia praktycznego Praktyki 

zawodowe 

Punkty 

ECTS 

Semestr 

 

1.Zarządzanie w pielęgniarstwie 20 godzin 1 3 

2. Edukacja terapeutyczna w wybranych 

chorobach przewlekłych 

40 godzin 2 2 

3. Opieka onkologiczna 40 godzin 2 3 

4. Wentylacja mechaniczna długoterminowa 

w opiece stacjonarnej i domowej 

 

40 godzin 2 3 

5. Pracownia endoskopowa 40 godzin 2 3 

6. Podstawowa opieka zdrowotna 20 godzin 1 2 

 

 

 

 

  



SZCZEGÓŁOWY ZAKRES KSZTAŁCENIA 

PRAKTYCZNEGO 
 

 

NAZWA PRZEDMIOTU: Edukacja terapeutyczna w wybranych chorobach przewlekłych 

 

Wymiar godzinowy praktyk zawodowych: 40 godzin 

 

Semestr 2  

 

 

Cel praktyk zawodowych:  

Przygotowanie merytoryczne i praktyczne studenta do sprawowania specjalistycznej opieki 

pielęgniarskiej nad pacjentem ze zdiagnozowaną chorobą przewlekłą, identyfikowania jego potrzeb z 

zakresu promocji zdrowia, podejmowania skutecznych działań służących umacnianiu jego zdrowia oraz 

spełnianie edukacyjnej funkcji dla pacjenta i jego rodziny. 

 

Tematyka praktyk zawodowych 

Nadciśnienie tętnicze  

1. Nadciśnienie tętnicze – rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych pacjentów. 

2. Udział pielęgniarki w edukacji i profilaktyce nadciśnienia tętniczego. 

3. Udział pielęgniarki w badaniach diagnostycznych, farmakoterapii- nowoczesne technologie do 

monitorowania pacjentów z chorobami układu krążenia. 

4. Przygotowywanie pacjenta do samokontroli i samoopieki. 

5. Karta opieki pielęgniarskiej u pacjenta z nadciśnieniem tętniczym. 

 

 

 

Rany przewlekłe i przetoki  

1. Klasyfikacja i ocena rany przewlekłej, proces gojenia się ran przewlekłych. 

2. Dobór opatrunków z uwzględnieniem rodzaju i stanu rany — opatrunki nowej generacji — 

zastosowanie opatrunków interaktywnych, zastosowanie podciśnieniowego systemu leczenia ran 

(VAC) 

3. Rola kompresjoterapii w leczeniu owrzodzeń żylnych.  

4. Przygotowanie pacjenta i jego rodziny do profilaktyki, samokontroli i pielęgnacji rany.  

 

 

 

 



 

 

Cukrzyca  

1. Umiejętność rozpoznawania i różnicowania stanów hypo- i hiperglikemicznych – czynniki 

predysponujące do wystąpienia.  

2. Zasady postępowania w stanach hypo- i hiperglikemicznych.  

3. Rozpoznanie i ocena deficytu w zakresie samoopieki u chorego na cukrzycę.  

4. Edukacja pacjenta chorego na cukrzycę w zakresie stylu życia, samokontroli i samopielęgnacji.  

        Planowanie, realizacja i ocena planu procesu pielęgnowania chorego z cukrzycą. 

 

 

 

Osiągnięte efekty uczenia się 

 

Nr 
Symbol 

efektu 
Szczegółowe efekty uczenia się 

W zakresie umiejętności  potrafi: 

1. 
 

D1_U01 

koordynować realizację świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami 

przewlekłymi; 

2. D1_U02 opracowywać diagnozę potrzeb zdrowotnych i plan organizacji opieki oraz 

leczenia na poziomie organizacji 

3. D1_U03 planować i koordynować proces udzielania świadczeń zdrowotnych 

z uwzględnieniem kryterium jakości i efektywności; 

4. 
 

D1_U04 

przygotowywać pacjenta z nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością krążenia i 

zaburzeniami rytmu serca do samoopieki i samopielęgnacji; 

5. 

D1_U05 planować i przeprowadzać edukację terapeutyczną pacjenta, jego rodziny i  

opiekuna w zakresie samoobserwacji i samopielęgnacji przy nadciśnieniu 

tętniczym, przewlekłej niewydolności krążenia i przy zaburzeniach rytmu serca 

planować i przeprowadzać edukację terapeutyczną pacjenta, jego rodziny i  

opiekuna w zakresie samoobserwacji i samopielęgnacji przy nadciśnieniu 

tętniczym, przewlekłej niewydolności krążenia i przy zaburzeniach rytmu serca; 

6. D1_U06 wykorzystywać aktualną wiedzę w celu zapewnienia wysokiego poziomu edukacji 

terapeutycznej pacjentów chorych na cukrzycę i ich rodzin i opiekunów; 

7. D1_U07 
planować i koordynować opiekę nad pacjentem chorym na cukrzycę; 

8. D1_U08 motywować pacjenta chorego na cukrzycę do radzenia sobie z chorobą i do 

współpracy w procesie leczenia 

9. D1_U09 rozpoznawać sytuację psychologiczną pacjenta i jego reakcje na chorobę oraz 

proces leczenia, a także  udzielać mu wsparcia motywacyjno-edukacyjnego; 



10. D1_U10 oceniać i klasyfikować rany przewlekłe; 

11.  D1_U11 dobierać opatrunki z uwzględnieniem rodzaju i stanu rany; 

12. D1_U12 
przygotowywać pacjenta i rodzinę do profilaktyki, samokontroli i pielęgnacji rany; 

W zakresie kompetencji społecznych jest gotów do: 

 

1. 
D1_K01 

dokonywania krytycznej oceny działań własnych i działań współpracowników z 

poszanowaniem różnic światopoglądowych i kulturowych; 

2 . D1_K02 

 

formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej i 

zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 

rozwiązywaniem problemów; 

3 
D1_K03 

okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i 

solidarność zawodową; 

 

4 

D1_K04 rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem 

zawodu pielęgniarki i wskazywania priorytetów w realizacji określonych zadań; 

 

5 D1_K05 
ponoszenia odpowiedzialności za realizowane świadczenia zdrowotne 

 

 

Kryteria zaliczenia praktyk zawodowych: 

 

Podstawę do uzyskania zaliczenia z praktyk zawodowych stanowi:  

- obecność 100% ( potwierdzona w dzienniku praktyk studenckich); 

- aktywny udział w zajęciach;  

- wykonywanie czynności bieżących; zaliczenie na ocenę z wpisaniem do Dziennika Umiejętności 

Zawodowych;  

- realizacja zleconego zadania/umiejętności;  

- przedłużona obserwacja studenta; 

- odpowiedź ustna ( Kryterium oceny odpowiedzi ustnej Załącznik nr 3) 

- pozytywna ocena Karty opieki pielęgniarskiej zawierająca plan specjalistycznej opieki 

pielęgniarskiej (Kryterium oceny Załącznik nr 5) 

 

 

 

 

 



 

NAZWA PRZEDMIOTU : Podstawowa opieka medyczna  

 

Wymiar godzinowy praktyk zawodowych: 20 godzin 

 

Semestr 2  

 

Cel praktyk zawodowych:  

Doskonalenie umiejętności praktycznych i postaw etycznych niezbędnych do opieki nad pacjentem w 

różnym wieku w przychodni POZ oraz środowisku nauczania i wychowania.  

Tematyka praktyk zawodowych 

1. Podstawowa opieka zdrowotna i jej zadania w odniesieniu do świadczeń realizowanych przez 

pielęgniarkę w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, leczenia i rehabilitacji. 

2. Poznanie specyfiki pracy w POZ oraz zadań poszczególnych członków sprawujących opiekę 

na jednostką, rodziną i społecznością (opieka nad dzieckiem, uczniem, człowiekiem 

pracującym, kobietą ciężarną, osobą starszą). 

3. Cele przekształceń i zadania zespołu podstawowej opieki zdrowotnej (praktyka indywidualna i 

grupowa pielęgniarki rodzinnej i lekarza rodzinnego, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej) 

oraz wpływ jej na jakość opieki. 

4. Dokumentacja medyczna w gabinecie pielęgniarki POZ, pielęgniarki rodzinnej, placówce POZ. 

 

Osiągnięte efekty uczenia się 

 

Nr Symbol 

efektu 

                     Szczegółowe efekty uczenia się 

W zakresie umiejętności potrafi 

1. D2_U01 dobierać i przygotować zapis form recepturowych leków zawierających 

określone substancje czynne, na podstawie ukierunkowanej oceny stanu 

2. D2_U02 interpretować charakterystyki farmaceutyczne produktów leczniczych; 

3. D2_U03 ordynować leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i 

wyroby medyczne oraz wystawiać na nie recepty lub zlecenia; 

4. D2_U04 dobierać i zlecać środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i 

wyroby medyczne w zależności od potrzeb pacjenta; 

5. D2_U05 dokonywać wyboru i zalecać badania diagnostyczne w ramach posiadanych 

uprawnień zawodowych; 



6. D2_U06 dostosowywać do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych dostępne programy 

promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej; 

7. D2_U07 wdrażać programy promocji zdrowia dla pacjentów i rodzin; 

8. D2_U08 stosować wybrane metody edukacji zdrowotnej; 

9. D2_U09 prowadzić działania w zakresie profilaktyki i prewencji chorób: zakaźnych, 

chorób społecznych i chorób cywilizacyjnych; 

19. D2_U10 reagować na swoiste zagrożenia zdrowotne występujące w środowisku 

zamieszkania, edukacji i pracy; 

W zakresie kompetencji społecznych jest gotów do 

1, D2_K01 dokonywania krytycznej oceny działań własnych i działań współpracowników z 

poszanowaniem różnic światopoglądowych i kulturowych 

2. D2_K02 formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej i 

zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 

rozwiązywaniem problemów; 

3. D2_K03 okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu pielęgniarki 

i solidarność zawodową 

4. D2_K04 rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem 

zawodu pielęgniarki i wskazywania priorytetów w realizacji określonych zadań; 

5. D2_K05 ponoszenia odpowiedzialności za realizowane świadczenia zdrowotne 

6. D2_K06 wykazywania profesjonalnego podejścia do strategii marketingowych 

przemysłu farmaceutycznego i reklamy jego produktów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kryteria zaliczenia praktyk zawodowych: 

 

Podstawę do uzyskania zaliczenia z praktyk zawodowych stanowi:  

- obecność 100% ( potwierdzona w dzienniku praktyk studenckich); 

- aktywny udział w zajęciach;  

- wykonywanie czynności bieżących; zaliczenie na ocenę z wpisaniem do Dziennika Umiejętności 

Zawodowych;  

- realizacja zleconego zadania/umiejętności;  

- przedłużona obserwacja studenta; 

- odpowiedź ustna ( Kryterium oceny odpowiedzi ustnej Załącznik nr 3) 

- pozytywna ocena Karty opieki pielęgniarskiej zawierająca plan specjalistycznej opieki 

pielęgniarskiej (Kryterium oceny Załącznik nr 5) 

 
 

Studenta zgodnie z Regulaminem studiów obowiązuje aktywny udział w zajęciach dydaktycznych 

przewidzianych programem studiów . Nieobecność studenta nawet usprawiedliwiona, na więcej niż 1/3 

zajęć w semestrze, może być podstawą do niezaliczenia tych zajęć i skreślenia studenta z powodu braku 

udziału w obowiązkowych zajęciach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NAZWA PRZEDMIOTU : Opieka onkologiczna 

Wymiar godzinowy praktyk zawodowych: 40 godzin 

 

Semestr 3 

 

Cel praktyk zawodowych:  

Celem przedmiotu jest opanowanie przez studenta wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawowania 

opieki pielęgniarskiej wobec chorych onkologicznych i ich rodzin 

 

Tematyka praktyk zawodowych:  
 

1.Rola pielęgniarki w przygotowaniu chorego onkologicznego do badań diagnostycznych 

2.Opieka pielęgniarska w diagnostyce schorzeń onkologicznych. 

3.Opieka pielęgniarska w chirurgii onkologicznej.  

4.Opieka pielęgniarska w chemioterapii i radioterapii. 

5.Opieka paliatywna. 

 

                                                    Osiągnięte efekty uczenia się 

 

 

                       Szczegółowe efekty uczenia się 

 

 

                                                W zakresie umiejętności potrafi 

1. D3_U01 planować opiekę nad pacjentami z wybranymi chorobami 

 

2. D3_U02 stosować metody i środki łagodzące skutki uboczne chemioterapii i radioterapii; 

 

3. D3_U03 rozpoznawać sytuację psychologiczną pacjenta i jego reakcje na chorobę oraz 

proces leczenia, a także  udzielać mu wsparcia motywacyjno-edukacyjnego; 

 

4.. D3_U04 oceniać natężenie bólu według skal z uwzględnieniem wieku pacjenta i jego stanu 

klinicznego 

5. D3_U05 dobierać i stosować metody leczenia farmakologicznego bólu oraz stosować 

metody niefarmakologicznego leczenia bólu w zależności od stanu klinicznego 

pacjenta; 

6. D3_U06 monitorować skuteczność leczenia przeciwbólowego; 

7. D3_U07 prowadzić edukację pacjenta w zakresie samokontroli i samopielęgnacji w terapii 

bólu; 

W zakresie kompetencji społecznych jest gotów do: 

 

1. D3_K01 dokonywania krytycznej oceny działań własnych i działań współpracowników z 

poszanowaniem różnic światopoglądowych i kulturowych; 



2. D3_K02 formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej i 

zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 

rozwiązywaniem problemów; 

3. D3_K03 zawodu okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem pielęgniarki i 

solidarność zawodową; 

4. D3_K04 rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem 

zawodu pielęgniarki i wskazywania priorytetów w realizacji określonych zadań; 

5. D3_K05 ponoszenia odpowiedzialności za realizowane świadczenia zdrowotne. 

 

 

Podstawę do uzyskania zaliczenia z praktyk zawodowych stanowi:  

- obecność 100% ( potwierdzona w dzienniku praktyk studenckich); 

- aktywny udział w zajęciach;  

- wykonywanie czynności bieżących; zaliczenie na ocenę z wpisaniem do Dziennika Umiejętności 

Zawodowych;  

- realizacja zleconego zadania/umiejętności;  

- przedłużona obserwacja studenta; 

- odpowiedź ustna ( Kryterium oceny odpowiedzi ustnej Załącznik nr 3) 

- pozytywna ocena Karty opieki pielęgniarskiej zawierająca plan specjalistycznej opieki 

pielęgniarskiej (Kryterium oceny Załącznik nr 5) 

 

Studenta zgodnie z Regulaminem Studiów obowiązuje aktywny udział w zajęciach dydaktycznych 

przewidzianych programem studiów . Nieobecność studenta nawet usprawiedliwiona, na więcej niż 

1/3 zajęć w semestrze, może być podstawą do niezaliczenia tych zajęć i skreślenia studenta z powodu 

braku udziału w obowiązkowych zajęciach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NAZWA PRZEDMIOTU : Wentylacja mechaniczna długoterminowa w opiece stacjonarnej i 

domowej 

 

Wymiar godzinowy praktyk zawodowych: 40 godzin 

 

Semestr 3 

 

Cel praktyk zawodowych : 

Student po zrealizowaniu treści programowych przedmiotu będzie przygotowany do podjęcia opieki 

nad chorym wentylowanym mechanicznie w warunkach szpitalnych i domowych, uwzględniając 

znajomość sprzętu, jego obsługi; kompleksową pielęgnację w tym stanie oraz komunikację z 

pacjentem wentylowanym mechanicznie 

 

Tematyka praktyk zawodowych: 

1. Zastosowanie  sprzętów i urządzeń wykorzystywanych w wentylacji mechanicznej 

inwazyjnej. 

2. Obsługa urządzeń/respiratora/ wykorzystywanych w wentylacji nieinwazyjnej. Maski 

nieinwazyjne. 

3. Kompleksowa opieka nad pacjentem wentylowanym mechanicznie (utrzymanie drożności 

dróg oddechowych, higiena jamy ustnej i nosowej, kontrola wydzieliny z dróg oddechowych, 

nebulizacje i zabiegi fizykoterapeutyczne). 

4. Komunikacja z pacjentem wentylowanym mechanicznie. 

Osiągnięte efekty uczenia się 

 

                          Szczegółowe efekty uczenia się 

 

W zakresie umiejętności potrafi 

 

1. D4_U01 przygotowywać sprzęt i urządzenia do wdrożenia wentylacji mechanicznej 

inwazyjnej, w tym wykonywać test aparatu; 

2. D4_U02 obsługiwać respirator w trybie wentylacji nieinwazyjnej; 

 

3. D4_U03 przygotowywać i stosować sprzęt do prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej; 

 



4. D4_U04 zapewniać pacjentowi wentylowanemu mechanicznie w sposób inwazyjny 

kompleksową opiekę pielęgniarską; 

5. D4_U05 komunikować się z pacjentem wentylowanym mechanicznie z wykorzystaniem 

alternatywnych metod komunikacji; 

W zakresie kompetencji społecznych jest gotów do: 

 

1. D4_K01 dokonywania krytycznej oceny działań własnych i działań współpracowników 

z poszanowaniem różnic światopoglądowych i kulturowych; 

2. D4_K02 formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej i 

zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 

rozwiązywaniem problemów; 

3. D4_K03 okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu pielęgniarki 

i solidarność zawodową 

4. D4_K05 ponoszenia odpowiedzialności za realizowane świadczenia zdrowotne 

 

 

 

Podstawę do uzyskania zaliczenia z praktyk zawodowych stanowi:  

- obecność 100% ( potwierdzona w dzienniku praktyk studenckich); 

- aktywny udział w zajęciach;  

- wykonywanie czynności bieżących; zaliczenie na ocenę z wpisaniem do Dziennika 

Umiejętności Zawodowych;  

- realizacja zleconego zadania/umiejętności;  

- przedłużona obserwacja studenta; 

- odpowiedź ustna ( Kryterium oceny odpowiedzi ustnej Załącznik nr 3) 

- pozytywna ocena Karty opieki pielęgniarskiej zawierająca plan specjalistycznej opieki 

pielęgniarskiej (Kryterium oceny Załącznik nr 5) 

 
 

Studenta zgodnie z Regulaminem Studiów obowiązuje aktywny udział w zajęciach dydaktycznych 

przewidzianych programem studiów . Nieobecność studenta nawet usprawiedliwiona, na więcej niż 

1/3 zajęć w semestrze, może być podstawą do niezaliczenia tych zajęć i skreślenia studenta z powodu 

braku udziału w obowiązkowych zajęciach. 

 



 

 

NAZWA PRZEDMIOTU : Pracownia endoskopowa 

Wymiar godzinowy praktyk zawodowych: 40 godzin 

 

Semestr 3 

 

Cel praktyk zawodowych: 

Student po zrealizowaniu treści programowych przedmiotu będzie przygotowany do podjęcia opieki 

nad chorymi zakwalifikowanym  do różnorodnych badań endoskopowych jak i do sprawowania  

kompleksowej opieki po badaniach.  Będzie znał obowiązującą dokumentację oraz zasady pracy  

w poradni endoskopowej. 

 

Tematyka praktyk zawodowych 

1. Edukacja chorego i jego rodziny na temat postępowania przed planowanym badaniem 

endoskopowym oraz po wykonanym procesie diagnostyki lub terapii endoskopowej  w obrębie dróg 

oddechowych, przewodu pokarmowego, urologii, ginekologii, laryngologii, anestezjologii i  

ortopedii; 

2. Udział w procesie diagnostyki i terapii endoskopowej; 

     Samodzielne prowadzenie dokumentacji medycznej obowiązującej w pracowni endoskopowej 

 

Osiągnięte efekty uczenia się 

   

                               Szczegółowe efekty uczenia się 

  

                                                  W zakresie umiejętności potrafi 

1.  

D5_U01 

nauczyć pacjenta i jego rodzinę postępowania przed planowanym i po 

wykonanym procesie diagnostyki i terapii endoskopowej; 

2. D5_U02 współuczestniczyć w procesie diagnostyki i terapii endoskopowej 

3. D5_U03 prowadzić dokumentację medyczną w pracowni endoskopowej; 

                                         W zakresie kompetencji społecznych jest gotów do: 

 

1. D5_K01 dokonywania krytycznej oceny działań własnych i działań współpracowników z 

poszanowaniem różnic światopoglądowych i kulturowych 



2. D5_K02 formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej i 

zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 

rozwiązywaniem problemów; 

 

 

3. D5_K03 okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i 

solidarność zawodową; 

4. D5_K04 rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem 

zawodu pielęgniarki i wskazywania priorytetów w realizacji określonych zadań; 

5. D5_K05 ponoszenia odpowiedzialności za realizowane świadczenia zdrowotne. 

 

 

Podstawę do uzyskania zaliczenia z praktyk zawodowych stanowi:  

- obecność 100% ( potwierdzona w dzienniku praktyk studenckich); 

- aktywny udział w zajęciach;  

- wykonywanie czynności bieżących; zaliczenie na ocenę z wpisaniem do Dziennika 

Umiejętności Zawodowych;  

- realizacja zleconego zadania/umiejętności;  

- przedłużona obserwacja studenta; 

- odpowiedź ustna ( Kryterium oceny odpowiedzi ustnej Załącznik nr 3) 

- pozytywna ocena Karty opieki pielęgniarskiej zawierająca plan specjalistycznej 

opieki pielęgniarskiej (Kryterium oceny Załącznik nr 5) 

 

Studenta zgodnie z Regulaminem Studiów obowiązuje aktywny udział w zajęciach 

dydaktycznych przewidzianych programem studiów . Nieobecność studenta nawet 

usprawiedliwiona, na więcej niż 1/3 zajęć w semestrze, może być podstawą do 

niezaliczenia tych zajęć i skreślenia studenta z powodu braku udziału w 

obowiązkowych zajęciach.  

 

 

 

 



NAZWA PRZEDMIOTU : Zarządzanie w pielęgniarstwie 

Wymiar godzinowy praktyk zawodowych: 20 godzin 

 

Semestr 3 

Cel praktyk zawodowych:  

Doskonalenie organizacji pracy – zarządzanie strategiczne, zarządzanie zmianą, 

zarządzanie jakością pracy. Szacowanie zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską i 

kadry pielęgniarskie.  

Zasady bezpieczeństwa i higiena pracy. Zapobieganie przeciążeniom, chorobom 

zawodowym i wypadkom w pracy. Metody rozwiązywania konfliktów w zarządzaniu 

personelem pielęgniarskim. 

 

Tematyka praktyk zawodowych: 

1. Stosowanie metodyki planowania liczebności pielęgniarek w zakładzie i na 

poszczególnych oddziałach, badania i analizowania wykorzystania czasu pracy 

pielęgniarek; Poznanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na 

stanowisku pielęgniarki, starszej pielęgniarki, pielęgniarki oddziałowej, 

przełożonej, udziału pielęgniarskiej kadry kierowniczej w opracowywaniu budżetu 

na opiekę pielęgniarską i dla całego zakładu. 

2. Poznanie procedur naboru i doboru oraz programu adaptacji społeczno-zawodowej 

nowych pielęgniarek; Poznanie systemu oceny pracy pielęgniarek, rozwoju 

zawodowego, planowanie doskonalenia zakładowego i pozazakładowego. 

3. Poznanie systemu motywowania, sposobu nagradzania, karania, utrzymywania 

wartości gratyfikacyjnych. 

4. Zasady tworzenia i podtrzymywania zespołu terapeutycznego, pozycji pielęgniarek 

w zespole, kształtowania klimatu zaufania, zwartości i atrakcyjności zespołu. 

5. Stosowanie bezpieczeństwa i higieny pracy, zapobieganie przeciążaniu fizyczno-

psychicznemu pielęgniarek i zespołowi wypalenia zawodowego. 

6. Poznanie procesu tworzenia standardów i procedur w pracy pielęgniarki, stopnia ich 

nasycenia, upowszechnienia, przestrzegania oraz sposobów ich egzekwowania. 

7. Rola wsparcia społecznego i psychologicznego w opiece nad osobą zdrową i chorą. 

Metody radzenia sobie ze stresem. 

 

 

 



Osiągnięte efekty uczenia się 

 

                               Szczegółowe efekty uczenia się 

 

                                W zakresie umiejętności potrafi 
 

1. D6_U01 

 

wskazywać rolę wsparcia społecznego i psychologicznego w opiece nad osobą 

zdrową i chorą; 

2. D6_U02 

 

wskazywać metody radzenia sobie ze stresem 

3. D6_U03 oceniać zdarzenia w praktyce zawodowej pielęgniarki w kontekście zgodności z 

przepisami prawa oraz możliwości i sposobów dochodzenia roszczeń, a także 

wskazywać możliwości rozwiązania danego problemu; 

4. D6_U04 kwalifikować daną sytuację zawodową w odniesieniu do prawa cywilnego, 

karnego i zawodowego 

5. D6_U05 analizować przyczyny błędów medycznych i proponować działania 

zapobiegawcze 

 

6. D6_U06 analizować strukturę zadań zawodowych pielęgniarek w kontekście posiadanych 

kwalifikacji 

 

7. D6_U07 stosować metody analizy strategicznej niezbędne dla funkcjonowania podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą; 

 

8. D6_U08 organizować i nadzorować prace zespołów pielęgniarskich; 

9. D6_U09 stosować różne metody podejmowania decyzji zawodowych i zarządczych; 

10. D6_U10 planować zasoby ludzkie wykorzystując różne metody, organizować rekrutację 

pracowników i realizować  proces adaptacji zawodowej 

11. D6_U11 opracowywać plan rozwoju zawodowego własnego i podległego personelu 

pielęgniarskiego; 

12. D6_U12 przygotowywać opisy stanowisk pracy dla pielęgniarek oraz zakresy obowiązków, 

uprawień i odpowiedzialności; 

13. D6_U13 opracowywać harmonogramy pracy personelu w oparciu o ocenę zapotrzebowania 

na opiekę pielęgniarską; 

14. D6_U14 nadzorować jakość opieki pielęgniarskiej w podmiotach wykonujących 

działalność leczniczą, w tym przygotować ten podmiot do zewnętrznej oceny 

jakości; 

 

15. D6_U15 wykorzystywać w pracy zróżnicowanie w zakresie komunikacji interpersonalnej 

wynikające z uwarunkowań kulturowych, etnicznych, religijnych i społecznych; 



16. D6_U16 stosować w praktyce założenia teorii pielęgniarstwa wielokulturowego Madeleine 

Leininger; 

 

 

 

 

 

W zakresie kompetencji społecznych jest gotów do: 

 

1. D6_K01 formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej i 

zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 

rozwiązywaniem problemów 

2. D6_K02 okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i 

solidarność zawodową. 

 

Podstawę do uzyskania zaliczenia z praktyk zawodowych stanowi:  

- obecność 100% ( potwierdzona w dzienniku praktyk studenckich); 

- aktywny udział w zajęciach;  

- wykonywanie czynności bieżących; zaliczenie na ocenę z wpisaniem do Dziennika Umiejętności 

Zawodowych;  

- realizacja zleconego zadania/umiejętności;  

- przedłużona obserwacja studenta; 

- odpowiedź ustna ( Kryterium oceny odpowiedzi ustnej Załącznik nr 3) 

- pozytywna ocena Karty opieki pielęgniarskiej zawierająca plan specjalistycznej opieki pielęgniarskiej 

(Kryterium oceny Załącznik nr 5) 

 

Studenta zgodnie z Regulaminem Studiów obowiązuje aktywny udział w zajęciach dydaktycznych 

przewidzianych programem studiów. Nieobecność studenta nawet usprawiedliwiona, na więcej niż 1/3 zajęć 

w semestrze, może być podstawą do niezaliczenia tych zajęć i skreślenia studenta z powodu braku udziału 

w obowiązkowych zajęciach.  

 

 


