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PRAKTYKI ZAWODOWE 

 

 

Elementem kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo na studiach pierwszego stopnia są praktyki 

zawodowe, które trwają nie krócej niż 1200 godzin (57 punktów ECTS) oraz obejmują kształcenie i 

doskonalenie umiejętności niezbędnych do zdobycia kwalifikacji zawodowych. W ramach kształcenia 

praktycznego realizowane są efekty uczenia się zgodnie z Elementem kształcenia studentów 

kierunku Pielęgniarstwo na studiach pierwszego stopnia są zajęcia praktyczne, które trwają nie 

krócej niż 1100 godzin (55 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 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków 

studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa oraz 

Obwieszczeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, 

farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa 

 

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

zaliczenia praktyk zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo. 

 

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: miejscem odbywania praktyk zawodowych przez studentów 

kierunku Pielęgniarstwo pierwszego stopnia są podmioty lecznicze,  które spełniają „Kryteria doboru 

placówek do prowadzenia praktyk zawodowych”.  

 

Liczba osób w grupie: 6-8 

 

 

Zajęcia praktyczne realizowane w oddziałach intensywnej terapii, neonatologicznych, 

pediatrycznych, bloku operacyjnym, sali porodowej, podstawowej opiece zdrowotnej  

i specjalistycznej ambulatoryjnej (poradnie, przychodnie, pracownie diagnostyczne) -  

w grupach nie przekraczających 3-4 studentów. 

 

Harmonogram praktyki: zgodnie z obowiązującym harmonogramem praktyk zawodowych. 

 

 

Opiekun (mentor) praktyk zawodowych: praktyki zawodowe są realizowane pod kierunkiem osoby, 

która spełnia „Kryteria doboru opiekuna/mentora do prowadzenia praktyk zawodowych”. 

 



Zadania opiekuna  (mentor) praktyk zawodowych:  

 

do ogólnych zadań opiekuna praktyk zawodowych należy: 

• zapewnienie studentom bezpośredniej opieki, 

• 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 przed-

miotu, 

• prowadzenie bieżącej i końcowej dokumentacji przebiegu praktyki zawodowej,  

 

do szczegółowych zadań opiekuna praktyk należy:  

• 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 zawodo-

wej oraz kryteriami ich oceniania, 

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

zór nad wykonywaniem czynności i ich dokumentowaniem  oraz ustalenie zakresu samodzielności i 

odpowiedzialności, 

• udzielanie studentom wsparcia w realizacji procesu pielęgnowania i prowadzeniu indywidualnej doku-

mentacji 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 „Dzienniczku umiejętności praktycznych    w zawodzie pielęgniarki/pielę-

gniarza”, osiągniętych efektów uczenia się zgodnie z przyjętymi kryteriami oraz dokumentowanie 

w Dzienniku praktyk studenckich.   

 

W sytuacji, gdy w czasie realizacji praktyk zawodowych pojawiłyby 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 koor-

dynatora kształcenia praktycznego. 

 

 

 



Zakres kształcenia praktycznego Zajęcia 

praktyczne 

Punkty 

ECTS 

Praktyki 

zawodowe 

Punkty 

ECTS 

1. Podstawy pielęgniarstwa 80 godzin  

 
4 120 godzin 4 

2. Promocja zdrowia 20 godzin 

 
1 – – 

3. Podstawowa opieka zdrowotna 120 godzin 

 
6 200 godzin 

 

9  

4. Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo 

    położniczo-ginekologiczne 

80 godzin 

 
4 40 godzin 2 

5. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 160 godzin 

 
8 160 godzin 7 

6. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo 

internistyczne 

120 godzin  

 
6 160 godzin 7 

7. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne 120 godzin  

 
6 160 godzin 7 

8. Rehabilitacja i pielęgnowanie 

    niepełnosprawnych 

80 godzin  

 
4 80 godzin 3 

9. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 80 godzin  

 
4 80 godzin 3 

10. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne 80 godzin  

 
4 80 godzin 6 

11. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 80 godzin  

 
4 40 godzin 3 

12. Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu 

życia 

40 godzin  

 
2 40 godzin 3 

13. Opieka paliatywna 40 godzin 

 
2 40 godzin 3 

 

Razem 

 

 

 

1100 godzin 

 

55 

 

1200 godzin 

 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NAZWA PRZEDMIOTU: 

 

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 

 
semestr 7 

Wymiar godzinowy praktyk zawodowych: 80 godzin/ 2 tygodni2/ 3 ECTS   

 

 

Cel praktyk zawodowych:  

 

Podniesienie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności studentów w warunkach pobytu pacjenta 

w placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem:  

• Poznanie specyfiki i organizacji pracy pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej w placówkach 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 

• Przygotowanie do samodzielnego diagnozowania potrzeb zdrowotnych 

jednostki/rodziny/społeczności, 

• Identyfikowanie problemów zdrowotnych oraz organizowanie opieki pielęgniarskiej nad 

jednostka/ rodzina zgodnie z potrzebami środowiska i obowiązującymi standardami. 

 

 

Treści kształcenia: 

1. Specyfika organizacji pracy pielęgniarki środowiskowo/rodzinnej w placówkach POZ. 

Zróżnicowanie zadań pielęgniarki w poszczególnych formach zatrudnienia. 

2. Standard wyposażenia gabinetu pielęgniarski  środowiskowo/rodzinnej (zapoznanie ze 

sprzętem i innymi środkami potrzebnymi pielęgniarce do realizacji zadań). 

3. Przygotowanie i przeprowadzenie wizyty w środowisku – podstawowe badania i pomiary 

w ocenie stanu zdrowia wizyta patronażowa, testy przesiewowe. 

4. Sposób prowadzenia dokumentacji pielęgniarskiej w placówkach POZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Osiągnięte efekty uczenia się: 

 

Nr 
Symbol 

efektu 
Szczegółowe efekty uczenia się 

W zakresie umiejętności potrafi: 

1. C.U7. 

Monitoruje stan zdrowia pacjenta we wszystkich etapach pobytu chorego w 

szpitalu lub innych placówkach opieki zdrowotnej między innymi przez ocenę 

podstawowych parametrów życiowych: temperatury, tętna, ciśnienia tętniczego 

krwi oddechu i świadomości, masy ciała i wzrostu. 

2. C.U42. 
Realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w 

tym: świadczenia gwarantowane, zapewnianie opieki nad pacjentem chorym. 

3. C.U43. 
Ocenia środowisko nauczania i wychowania w zakresie rozpoznawania problemów 

zdrowotnych dzieci i młodzieży. 

4. C.U44. 
Przygotowuje sprzęt i środki do realizacji opieki pielęgniarskiej w środowisku 

zamieszkania pacjenta. 

5. C.U45. Stosuje standardy i procedury pielęgniarskie w podstawowej opiece medycznej 

6. C.U69. 

Posiada umiejętności doboru środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego i umiejętności umożliwiające wystawienie recept na środki 

spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji 

leczenia w ramach realizacji zaleceń lekarskich oraz potrafi udzielić informacji o 

ich stosowaniu. 

W zakresie kompetencji społecznych 

 

 

NIE DOTYCZY 

 

Kryteria zaliczenia praktyk zawodowych:  

• 100 % obecności na praktykach zawodowych, 

• wywiązanie się z zadań sformułowanych w programie praktyki zawodowej. Zaliczenie 

wymaganych umiejętności praktycznych według „Dzienniczek umiejętności praktycznych w 

zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza” zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny umiejętności 

praktycznych, 

• udokumentowana obecność studenta na liście obecności i w Dzienniku praktyk studenckich                    

z wydaną pisemną opinią o studencie oraz oceną z praktyk zawodowych, 

 

 



NAZWA PRZEDMIOTU: 

 

PEDIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE  

 
semestr 7 
Wymiar godzinowy praktyk zawodowych: 80 godzin/2 tygodnie /4 ECTS 

 

  

Cel praktyk zawodowych:  

Podniesienie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności studentów w warunkach pobytu pacjenta  

w oddziale szpitalnym ze szczególnym uwzględnieniem:  

• czynnego udziału w pracy zespołu terapeutycznego w oddziale szpitalnym, 

• zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce zawodowej 

 

Treści: 

Semestr 7 

1. Edukacja i opieka nad dzieckiem z fenyloketonurią. 

2. Profilaktyka chorób zakaźnych u dzieci. 

3. Zasady postępowania w drgawkach gorączkowych. 

4. Wybrane zaburzenia rozwoju psychoruchowego u dzieci. 

5. Zadania pielęgniarki w nowoczesnym leczeniu i monitorowaniu przebiegu oraz pielęgnacji 

dziecka z mukowiscydozą. 

6. Zasady monitorowania dziecka w oddziale intensywnej terapii. Nadzór bez przyrządowy i 

przyrządowy. 

7. Opieka nad dzieckiem z zapaleniem ucha środkowego. 

8. Znajomość zasad prawidłowego odżywiania dzieci chorych, drogą enteralną i parenteralną. 

9. Metody stymulacji rozwoju  noworodka. 

10. Opieka wobec dziecka z zespołem nerczycowym 

 

 

 

Kryteria zaliczenia praktyk zawodowych: 

• 100 % obecności na praktykach zawodowych, 

• wywiązanie się z zadań sformułowanych w programie praktyki zawodowej. Zaliczenie 

wymaganych umiejętności praktycznych według „Dzienniczek umiejętności praktycznych w 

zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza” zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny umiejętności 

praktycznych, 

• udokumentowana obecność studenta na liście obecności i w Dzienniku praktyk studenckich                    

z wydaną pisemną opinią o studencie oraz oceną z praktyk zawodowych, 



• opracowanie w formie pisemnej zgodnie z przewodnikiem do gromadzenia danych próby pracy 

- procesu pielęgnowania wybranego pacjenta. 

 

 

 

 

 

 

Osiągnięte efekty uczenia się 

 

 

Nr 
Symbol 

efektu 
Szczegółowe efekty uczenia się 

W zakresie umiejętności potrafi: 

1. D.U1. Gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, 

wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki; 

2. D.U2. Rozpoznaje uwarunkowania zachowania zdrowia odbiorców opieki w różnym 

wieku i stanie zdrowia; 

3. D.U3. Prowadzić poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w różnym wieku i stanie 

zdrowia, dotyczące wad rozwojowych, chorób i uzależnień; 

4. D.U7. Ocenia rozwój psychofizyczny dziecka, wykonuje testy przesiewowe, wykrywa 

zaburzenia w rozwoju; 

5. D.U9. Pobiera materiał do badań diagnostycznych 

6. D.U13. Dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę zmian i realizowaną 

opiekę pielęgniarską; 

7. D.U26. 

Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu terapeutycz-

nego 

 

8. D.U32 dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów pielęgnacyjnych; 

9. 
D.U33. 

Przygotowuje i podaje leki różnymi drogami samodzielnie lub na zlecenie leka-

rza. 

W zakresie kompetencji społecznych jest gotów do: 

1  D.K01. 
Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece, 

2  
D.K02. Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności dążąc do 

profesjonalizmu; 

 

3  D.K03. Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece; 

 

4  
D.K04. Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań 

zawodowych; 

 

5  D.K05. Przestrzega praw pacjenta; 

 



6  D.K06 Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe; 

 

7  D.K07 Przestrzega tajemnicy zawodowej; 

8  D.K08 Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu 

dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej; 

9  D.K09 Jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta;  

10  D.K010 Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NAZWA PRZEDMIOTU: 
 

CHOROBY WEWNĘTRZNE I PIELĘGNIARSTWO 

INTERNISTYCZNE  

 
Semestr 7 

Wymiar godzinowy praktyk zawodowych:80 godzin/ 2 tygodnie/ 4 ECTS 

 

  

 

 

Cel praktyk zawodowych:  

Podniesienie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności studentów w warunkach pobytu pacjenta  

w oddziale szpitalnym ze szczególnym uwzględnieniem:  

• czynnego udziału w pracy zespołu terapeutycznego w oddziale szpitalnym, 

• zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce zawodowej. 

 

Treści: 

Praktyki zawodowe   

1. Podawanie leków różnymi drogami.  

2. Wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych. 

3. Prowadzenie poradnictwa odnośnie trybu życia z chorobą.  

4. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-opiekuńczych na skórze i błonach śluzowych. 

Dokumentowanie działań pielęgniarskich. 

 

Osiągnięte efekty uczenia się 

 

Nr 
Symbol 

efektu 
Szczegółowe efekty uczenia się 

W zakresie umiejętności studeny potrafi: 

1. 
D.U1. 

 

Gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan 

opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki; 

2. 
D.U2. 

 

Rozpoznaje uwarunkowania zachowania zdrowia odbiorców opieki w 

różnym wieku i stanie zdrowia; 

3. 
D.U3. 

 

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w różnym wieku i 

stanie zdrowia, dotyczące wad rozwojowych , chorób i uzależnień; 

4. 
D.U4. 

 
Motywuje chorego i jego opiekunów do wejścia do grup wsparcia 



społecznego; 

5. 
D.U5. 

 
Prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób 

6. 
D.U6. 

 

Organizuje izolację chorych zakaźnie w miejscach publicznych i w 

warunkach domowych; 

7. 
D.U10. 

 

Ocenia stan ogólny pacjenta w kierunku powikłań po specjalistycznych 

badaniach diagnostycznych i powikłaniach pooperacyjnych; 

8. 
D.U11. 

 
Podaje tlen, modyfikuje dawkę stałą insuliny szybko i krótko działającej; 

9. 
D.U12. 

 

Przygotowuje chorego do badan diagnostycznych pod względem 

psychicznym i fizycznym; 

10. 
D.U13. 

 

Dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę zmian i 

realizowaną opiekę pielęgniarską; 

11. 
D.U25. 

 
Prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans płynów pacjenta; 

12. 
D.U26. 

 

Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu 

terapeutycznego; 

13. 
D.U27. 

 
Asystuje lekarzowi w trakcie badan diagnostycznych i leczniczych; 

14. 
D.U32. 

 

Dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów 

pielęgnacyjnych; 

15. 
D.U33. 

 

Przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie 

lekarza. 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do: 

1. 
D.K01. 

 
Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece; 

2. 

D.K02. 

 
Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności dążąc 

do profesjonalizmu; 

3. 
D.K03. 

 
Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece; 

4. 

D.K04. 

 
Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań 

zawodowych; 

5. 
D.K05. 

 
Przestrzega praw pacjenta; 

6. 
D.K06. 

 
Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe; 

7. 
D.K07. 

 
Przestrzega tajemnicy zawodowej; 

8. 
D.K08. 

 
Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu 



dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej; 

9. 
D.K09. 

 
Jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta; 

10

. 

D.K10. 

 
Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz 

współpracownikami. 

 

 

 

Kryteria zaliczenia praktyk zawodowych: 

• Obowiązkowa 100 % obecność na praktykach zawodowych. 

• Zaliczenie umiejętności - efektów uczenia się - zgodnie z indywidualnym dzienniczkiem 

studenta, pozytywne zaliczenie tematyki bieżącej. 

• Uzyskanie ocen pozytywnych z: zaliczenia tematyki bieżącej, czynności bieżących oraz 100% 

obecność na praktykach zawodowych - daje podstawę dopuszczenia studenta  do egzaminu 

końcowego. 

• Opracowanie w formie pisemnej zgodnie z przewodnikiem do gromadzenia danych próby pracy 

– karty opieki pielęgniarskiej wybranego pacjenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NAZWA PRZEDMIOTU 

CHIRURGIA I PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE  

Wymiar godzinowy praktyk zawodowych: 80 godzin / 4 ECTS/ 2 tygodnie 

 

Semestr 7 

Cel praktyk zawodowych: 

Podniesienie poziomu wiedzy  i doskonalenie umiejętności studentów w warunkach naturalnych -  

 w oddziale szpitalnym, ze szczególnym uwzględnieniem : 

• Czynnego udziału w pracy zespołu terapeutycznego w oddziale szpitalnym. 

• Zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce zawodowej. 

 

Tematyka praktyk zawodowych: 

 

Semestr 7 

1. Samodzielne rozpoznawanie stanu pacjenta w chorobach układu pokarmowego. 

2. Samodzielne rozpoznawanie stanu pacjenta w chorobach naczyń obwodowych. 

3. Samodzielne rozpoznawanie stanu pacjenta w chorobach układu moczowego / układu ruchu. 

4. Samodzielne rozpoznawanie stanu pacjenta w urazach głowy, klatki piersiowej i brzucha. 

5. Udział w przygotowaniu pacjenta do badan diagnostycznych. 

6. Udział w przygotowaniu pacjenta do zabiegu operacyjnego w różnych jednostkach chorobowych w 

oddziale zabiegowym. 

7. Udział w opiece pooperacyjnej nad pacjentem w różnych jednostkach chorobowych. 

8. Udział w wybranych elementach procesu leczenia pacjentów w oddziale zabiegowym. 

 

 

Osiągnięte efekty uczenia się 

Nr Symbol 

efektu 

Szczegółowe efekty uczenia się 

W zakresie umiejętności  

1 D.U1 Gromadzi  informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan opieki 

pielęgniarskiej, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki 

pielęgniarskiej; 



2 D.U9  Pobiera materiał do badań diagnostycznych 

3 D.U10 Ocenia stan ogólny pacjenta w kierunku powikłań po specjalistycznych badaniach 

diagnostycznych i powikłań pooperacyjnych 

4 D.U12 Przygotowuje chorego do badań diagnostycznych pod względem fizycznym 

 i psychicznym 

5 D.U13 Dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę zmian i realizowaną opiekę 

pielęgniarską; 

6 D.U19 Prowadzi żywienie enteralne i parenteralne dorosłych i dzieci  

 z wykorzystaniem różnych technik, w tym pompy obrotowo-perystaltycznej; 

7 D.U20 Rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, 

rehabilitacyjnego i leczniczo –pielęgnacyjnego; 

8 D.U21 Pielęgnuje pacjenta z przetoką, rurką intubacyjną i tracheotomijną; 

9 D.U25 Prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans płynów pacjenta;  

10 D.U26 Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu terapeutycznego; 

11 D.U29 Ocenia poziom bólu, reakcję chorego na ból i nasilenie bólu oraz stosuje 

postępowanie przeciwbólowe; 

12 D.U32 Dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów zdrowotnych 

pacjenta; 

13 D.U 33 Przygotowuje i podaje leki różnymi drogami samodzielnie lub na zlecenie lekarza. 

W zakresie kompetencji społecznych 

1 D.K1 Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece; 

2 D.K2 Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności dążąc 

 do profesjonalizmu; 

3 D.K3 Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece;  

4 D.K4 Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań 

zawodowych; 

5 D.K5 Przestrzega praw pacjenta; 

6 D.K6 Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe; 

7 D.K7 Przestrzega tajemnicy zawodowej; 

8 D.K8 Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów 

etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej; 



9 D.K9 Jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta; 

10 D.K10 Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami. 

 

 

 

 

 

Kryteria zaliczenia praktyk zawodowych: 

• Obowiązkowa 100 % obecność na praktykach zawodowych. 

• Zaliczenie umiejętności - efektów uczenia - zgodnie z indywidualnym dzienniczkiem studenta, 

pozytywne zaliczenie tematyki bieżącej. 

• Uzyskanie ocen pozytywnych z: zaliczenia tematyki bieżącej, czynności bieżących oraz 100% 

obecność na praktykach zawodowych - daje podstawę dopuszczenia studenta  do egzaminu 

końcowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NAZWA PRZEDMIOTU: 
 

GERIATRIA I PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE  
 

 

Wymiar godzinowy praktyk zawodowych: 80 godzin/ 2 tygodnie/3 ECTS 

 

Semestr 7  

 

 

Cel praktyk zawodowych:  

Podniesienie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności studentów w warunkach pobytu 

pacjenta w oddziale szpitalnym ze szczególnym uwzględnieniem:  

• czynnego udziału w pracy zespołu terapeutycznego w oddziale szpitalnym, 

• zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce zawodowej 

 

Treści: 

1. Standardy w geriatrii i procedury postępowania pielęgniarki w wybranych problemach 

klinicznych w geriatrii.  

2. Sylwetki osób starszych cieszących się uznaniem jako przykład harmonijnie, pomyślnie 

przebiegającego procesu starzenia się.  

3. Optymalna jakość życia osób starszych przewlekle chorych, długotrwale 

unieruchomionych. Opieka paliatywna w geriatrii. Opieka terminalna nad człowiekiem 

starszym.  

4. Odrębność przebiegu chorób w starszym wieku.  

5. Praca z osobą starszą w oddziale.  

6. Jakość życia osób starszych przewlekle chorych  



Osiągnięte efekty uczenia się: 

Nr Symbol 

efektu 

        Szczegółowe efekty uczenia się 

W zakresie umiejętności student potrafi: 

1. D.U1. Gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i 

plan opieki wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji 

opieki; 

2. D.U2. Rozpoznaje uwarunkowania zachowania zdrowia odbiorców opieki w 

różnym wieku i stanie zdrowia; 

3. D.U3. Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w różnym 

wieku i stanie zdrowia, dotyczące wad rozwojowych, chorób i 

uzależnień; 

4. D.U4. Motywuje chorego i jego opiekunów do wejścia do grup wsparcia 

społecznego. 

5. D.U5. Prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób; 

6. D.U8. Diagnozuje stopień ryzyka rozwoju odleżyn i dokonuje ich klasyfikacji; 

7. D.U9. Pobiera materiał do badań diagnostycznych; 

8. D.U13. Dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę zmian i 

realizowaną opiekę pielęgniarską; 

9. D.U25. Prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans płynów pacjenta; 

10. D.U26. Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu 

terapeutycznego; 

11. D.U30. Tworzy pacjentowi warunki do godnego umierania; 

12. D.U33. Przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie lub na 

zlecenie lekarza. 

 

 

 



W  zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do: 

1. 
D.K01. 

 
Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece; 

2. 
D.K02. 

 

Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności 

dążąc do profesjonalizmu; 

3. 
D.K03. 

 

Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece; 

4. 
D.K04. 

 

Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań 

zawodowych; 

5. 
D.K05. 

 

Przestrzega praw pacjenta; 

6. 
D.K06. 

 

Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe; 

7. 
D.K07. 

 

Przestrzega tajemnicy zawodowej; 

8. 
D.K08. 

 

Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu 

dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej; 

9. 
D.K09. 

 

Jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta; 

10. 
D.K10. 

 

Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz 

współpracownikami. 

 

 

Kryteria zaliczenia praktyk zawodowych: 

• Obowiązkowa 100 % obecność na praktykach zawodowych. 

• Zaliczenie umiejętności - efektów uczenia się - zgodnie z indywidualnym dzienniczkiem 

studenta, pozytywne zaliczenie tematyki bieżącej. 

• Uzyskanie ocen pozytywnych z: zaliczenia tematyki bieżącej, czynności bieżących oraz 100% 

obecność na praktykach zawodowych - daje podstawę dopuszczenia studenta  do egzaminu 

końcowego. 

• Opracowanie w formie pisemnej zgodnie z przewodnikiem do gromadzenia danych próby pracy 

– karty opieki pielęgniarskiej wybranego pacjenta. 

 



NAZWA PRZEDMIOTU: 
 

REHABILITACJA I PIELĘGNOWANIE 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Wymiar godzinowy praktyk zawodowych: 80 godzin/  3 ECTS 

 

Semestr 7   

 

 

Cel praktyk zawodowych:  

Podniesienie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności studentów w warunkach pobytu 

pacjenta  

w oddziale szpitalnym ze szczególnym uwzględnieniem:  

• czynnego udziału w pracy zespołu terapeutycznego w oddziale szpitalnym, 

• zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce zawodowej. 

 

Treści: 

1. Znaczenie aktywności ruchowej dla organizmu człowieka. 

2. Przygotowanie pacjenta po amputacji kończyn do samoopieki. Przygotowanie rodziny oraz 

środowiska domowego, dobór pomocy technicznych. 

3. Udział pielęgniarki w rehabilitacji pacjentek po mastektomii. Grupy  wsparcia. 

4. Rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością. Grupy wsparcia dla rodziców i dzieci. Formy 

pomocy materialnej. 

5. Rehabilitacja dzieci ze skrzywieniami kręgosłupa. 

6. Formy rehabilitacji pacjentów z chorobą Alzheimera. Wsparcie i edukacja rodziny. 

7. Rehabilitacja i pielęgnowanie pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Formy wsparcia i 

pomocy. Dostosowanie środowiska domowego do  potrzeb pacjenta. 

8. Udział pielęgniarki w rehabilitacji pacjentów z chorobą Parkinsona. Wsparcie pacjenta i jego 

rodziny. 

9. Świadczenia przysługujące osobom z niepełnosprawnością. 

10. Zastosowanie skal w ocenie stanu pacjenta.  

 

 

 



 

 

 

Osiągnięte efekty uczenia się 

 

Nr 
Symbol 

efektu 
Szczegółowe efekty uczenia się 

W zakresie umiejętności student potrafi: 

1. 
D.U1. 

 

gromadzić informacje, formułować diagnozę pielęgniarską, ustalać cele i 

plan opieki, wdrażać interwencje pielęgniarskie oraz dokonywać ewaluacji 

opieki; 

2. 
D.U5. 

 
prowadzić profilaktykę powikłań  w przebiegu różnych chorób; 

3. 
D.U8. 

 

diagnozować stopień ryzyka rozwoju odleżyn i dokonywać ich 

klasyfikacji; 

 

4. 
D.U9. 

 
pobierać materiał do badań diagnostycznych 

5. 
D.U12. 

 

przygotowywać chorego do badań diagnostycznych pod względem 

fizycznym i psychicznym; 

6. 
D.U13. 

 

dokumentować sytuację zdrowotną pacjenta , jej dynamikę zmian I 

realizowaną opiekę pielęgniarską; 

7. 
D.U18. 

 

instruować pacjenta i jego opiekuna w zakresie użytkowania sprzętu 

pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych; 

8. 
D.U24. 

 

prowadzić rehabilitację przyłóżkową i usprawnianie ruchowe pacjenta oraz 

aktywizację z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej; 

9. 
D.U25. 

 
prowadzić, dokumentować i oceniać bilans płynów pacjenta; 

10. 
D.U32. 

 

dostosować interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów 

pielęgnacyjnych; 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do: 

1. 
D.K01. 

 
Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece; 

2. 

D.K02. 

 
Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności dążąc 

do profesjonalizmu; 

3. 
D.K03. 

 
Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece; 



4. 

D.K04. 

 
Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań 

zawodowych; 

5. 
D.K05. 

 
Przestrzega praw pacjenta; 

6. 
D.K06. 

 
Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe; 

7. 
D.K07. 

 
Przestrzega tajemnicy zawodowej; 

8. 

D.K08. 

 
Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu 

dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej; 

9. 
D.K09. 

 
Jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta; 

10

. 

D.K10. 

 
Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz 

współpracownikami. 

 

 

 

Kryteria zaliczenia praktyk zawodowych: 

• Obowiązkowa 100 % obecność na praktykach zawodowych. 

• Zaliczenie umiejętności - efektów uczenia się - zgodnie z indywidualnym dzienniczkiem 

studenta, pozytywne zaliczenie tematyki bieżącej. 

• Uzyskanie ocen pozytywnych z: zaliczenia tematyki bieżącej, czynności bieżących oraz 100% 

obecność na praktykach zawodowych - daje podstawę dopuszczenia studenta  do egzaminu 

końcowego. 

• Opracowanie w formie pisemnej zgodnie z przewodnikiem do gromadzenia danych próby pracy 

– karty opieki pielęgniarskiej wybranego pacjenta. 

 

 

 

 

 


