
REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 
dla studentów kierunku PIELĘGNIARSTWO Wydziału Nauk Medycznych 

Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. E. Lipińskiego w 
Kielcach 

 
1. Kształcenie praktyczne – obejmuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, 

które student odbywa zgodnie z obowiązującym w danym roku akademickim 
planem zajęć/harmonogramem praktyk oraz programem nauczania. 

 

2. Zajęcia praktyczne to zajęcia dydaktyczne realizowane pod bezpośrednim 
nadzorem i kierunkiem nauczyciela akademickiego – opiekuna dydaktycznego. 

 

3. Praktyki zawodowe są realizowane pod kierunkiem opiekuna praktyk 
(pielęgniarki/położnej), pracownika danego zakładu opieki zdrowotnej. Nadzór 
nad realizacją praktyki zawodowej sprawuje z ramienia uczelni – wydziałowy 
opiekun praktyki. 

 

4. Nadzór nad organizacją i realizacją całości kształcenia praktycznego sprawuje 
koordynator (kierownik)  kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, we współpracy 
z opiekunami praktyk z poszczególnych poziomów i form kształcenia. 

 

5. Warunkiem odbywania kształcenia praktycznego przez Studenta w placówkach 
opieki zdrowotnej/społecznej jest:  

 okazanie się aktualną książeczką zdrowia dla celów sanitarno-
epidemiologicznych, zaświadczeniem o wymaganych szczepieniach, polisą 
ubezpieczeniową w zakresie OC i NW w wyznaczonym przez Uczelnię 
terminie oraz przed rozpoczęciem każdych zajęć nauczycielowi/opiekunowi 
praktyk w placówce, 

 odbycie i uzyskanie zaświadczenia obowiązkowego szkolenia wymaganego 
przez zakład pracy, a w szczególności szkolenia z zakresu BHP, 

 uzyskanie pozytywnych wyników (zaliczenia, egzaminy) z przedmiotu,  
w zakresie którego realizowana jest praktyka. 

 

6. Obowiązkiem Studenta realizującego praktykę jest: 
 

 punktualne przychodzenie na zajęcia (spóźnienie/ spóźnienia mogą stanowić 
podstawę do odmowy przyjęcia studenta na zajęcia), 

 systematyczne i aktywne uczestnictwo oraz stuprocentowa obecność na 
zajęciach zgodnie z obowiązującym harmonogramem (usprawiedliwione będą 
tylko nieobecności uzasadnione i udokumentowane - m. in. zwolnienia lekarskie  
z adnotacją w książeczce zdrowia studenta, wypadki losowe, itp.),  

 w przypadku nieobecności bezzwłoczne przedstawienie usprawiedliwienia 
opiekunowi praktyk, a w przypadku choroby jak najszybsze powiadomienie  
o przyczynie nieobecności (w ciągu 2 dni) oraz dostarczenie zwolnienia  
w ciągu 7 dni - opiekunowi lub kierownikowi praktyk, 

 odpracowanie wszystkich nieobecności (usprawiedliwionych) w terminie 
uzgodnionym z opiekunem dydaktycznym / praktyk, (w przypadku 
nieobecności nieusprawiedliwionych Student nie uzyskuje zaliczenia praktyki), 



 noszenie estetycznego umundurowania - odzieży ochronnej, obuwia na 
zmianę, identyfikatora (braki w umundurowaniu stanowią podstawę do 
odmówienia przyjęcia studenta na zajęcia), 

 przynoszenie na zajęcia dokumentów opisanych w punkcie 5 oraz 
dzienniczka umiejętności praktycznych, 

 bezwzględny zakaz przynoszenia i używania telefonów komórkowych, 
aparatów fotograficznych, dyktafonów, itp. 

 bezwzględny zakaz palenia tytoniu w miejscu realizacji kształcenia 
praktycznego, 

 zapoznanie się i bezwzględne przestrzeganie regulaminu zakładu opieki 
zdrowotnej, na terenie którego odbywa się kształcenie praktyczne oraz 
korzystanie z instrukcji i zarządzeń wewnętrznych danej jednostki 
organizacyjnej, 

 zapoznanie się i bezwzględne przestrzeganie zasad bhp oraz zasad reżimu 
sanitarnego obowiązujących na terenie danego zakładu opieki zdrowotnej, 

 przestrzeganie praw pacjenta, a w szczególności zachowanie w tajemnicy 
informacji o pacjencie i jego rodzinie uzyskanych w trakcie kształcenia 
praktycznego w danym zakładzie opieki zdrowotnej, 

 przestrzeganie zasad kultury współżycia w stosunku do pacjentów i ich 
rodzin, personelu, opiekunów kształcenia praktycznego, koleżanek i kolegów, 

 wykonywanie poleceń przełożonych i opiekunów kształcenia praktycznego, 

 dbanie o bezpieczeństwo pacjentów i powierzony sprzęt oraz używanie go 
zgodnie z przeznaczeniem. 

 

7. Student realizujący kształcenie praktyczne ma prawo do: 

 dobrze zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny 
pracy umysłowej, 

 warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo oraz poszanowanie 
godności osobistej, 

 życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym, 

 konsultacji i pomocy koordynatora kształcenia na kierunku podczas realizacji 
całego procesu kształcenia praktycznego, 

 konsultacji i pomocy ze strony prowadzących zajęcia praktyczne i praktykę 
zawodową podczas realizacji i dokumentowania procesu pielęgnowania 
pacjenta, 

 sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i zgodnej z ustalonymi kryteriami oceny, 

 trzydziestominutowej przerwy na posiłek w wyznaczonym, przez nauczyciela 
/ opiekuna praktyki, czasie i miejscu. 

 

Zapoznałam/ em się z Regulaminem Kształcenia Praktycznego 

................................................................................................................................. 

data / podpis studenta 


