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§ 1 

 

Założenia ogólne 

 Kształcenie praktyczne na kierunku pielęgniarstwo  związane z opieką nad człowiekiem 

zdrowym i chorym stanowi integralną część procesu kształcenia, którego celem jest 

kształtowanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do uzyskania kwalifikacji 

zawodowych. 

           Podstawę prawną Regulaminu kształcenia praktycznego na kierunku studiów 

pielęgniarstwo  na  Wydziale Nauk Medycznych  WSEPiNM stanowi: 

 ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 

572 z późn. zm.), ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. 

U. z 2013 r. Nr 217 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 

174 poz. 1039 z późn. zm.),  

 rozporządzenie 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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 631),  

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 

970), 

 Statut WSEPiNM w Kielcach oraz plan studiów i program kształcenia na kierunku 

pielęgniarstwo studia I stopnia. 

   Szczegółowe zasady przebiegu praktycznej nauki zawodu dla Studentów 

kierunku Pielęgniarstwo WSEPiNM w Kielcach określa Regulamin Praktyk Studenckich 

zawarty w Dzienniczku Praktyk. 

 

§ 2 

 

Formy i  miejsce realizacji kształcenia praktycznego 

 

1. Kształcenie praktyczne na kierunku pielęgniarstwo  przebiega w formie: 

 Zajęć praktycznych  - zajęcia dydaktyczne o charakterze tematycznym, realizowane 

w środowisku pacjenta/podopiecznego pod bezpośrednim nadzorem i kierunkiem 

nauczyciela akademickiego, 

 Praktyki zawodowej  - realizowanej  pod kierunkiem pielęgniarki, pracownika 

danego zakładu opieki zdrowotnej (opiekun praktyk w placówce). 



2. Zajęcia praktyczne i praktyki  odbywają się w zakładach opieki zdrowotnej oraz 

w placówkach nauczania i wychowania, z którymi Uczelnia zawarła 

Porozumienie/Umowę o współpracy 

3. Przy zawieraniu Porozumień z  placówkami do realizacji kształcenia praktycznego 

brane są pod uwagę następujące kryteria: 

 wdrażane przez jednostkę programy zapewnienia jakości, 

 kwalifikacje kadry pielęgniarskiej (położnych) oraz ich doświadczenie w pracy ze 

studentami 

 wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt i materiały medyczne, niezbędne do 

kształtowania umiejętności praktycznych studentów oraz ochrony przed zakażeniem, 

urazem, wypadkiem, 

 charakter i zakres świadczeń umożliwiający realizację celów kształcenia,  

 prowadzenie działalności naukowo-badawczej, 

 organizacja warunków nauczania (możliwość korzystania z pomieszczeń 

dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu kształcenia i zaplecza socjalnego). 

 

§ 3 

 

Kadra i nadzór nad przebiegiem kształcenia praktycznego 

1.  Kształcenie praktyczne realizują nauczyciele w doborze których Uczelnia kieruje się 

 następującymi kryteriami: 

 posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, 

 doświadczenie zawodowe (minimum roczna praktyka zawodowa zgodna z 

zakresem   zajęć), 

 wykształcenie (preferowane wyższe pielęgniarskie), 

 pełnione funkcje zawodowe, 

 ukończone formy doskonalenia zawodowego, 

 przygotowanie pedagogiczne, 

 doświadczenie w kształceniu pielęgniarek, 

2.   Nauczyciele przedmiotów współpracują z prowadzącymi praktyki w zakresie 

 kształtowania praktycznych umiejętności studentów. 

3.  Nadzór nad organizacją i realizacją praktyk tycznej nauki zawodu sprawuje z ramienia 

uczelni kierownik/koordynator praktyk , we współpracy  z opiekunami praktyk. 

 

§ 4 

 

Przebieg i dokumentowanie kształcenia praktycznego 

1. Wymiar czasu kształcenia praktycznego regulowany jest standardem kształcenia dla 

kierunku pielęgniarstwo i realizowany zgodnie z planem studiów. 

2. Kształcenie praktyczne w danym roku akademickim Student odbywa w wyznaczonych 

zakładach opieki zdrowotnej, tylko i wyłącznie pod nadzorem opiekunów zgodnie 

z obowiązującym w danym roku akademickim planem zajęć i harmonogramem oraz 

programem nauczania. 



3. Zajęcia praktyczne realizowane są równolegle z pozostałymi zajęciami dydaktycznymi  

w danym semestrze wg planu studiów, natomiast praktyka zawodowa może być 

planowana w okresie wakacji i przerw międzysemestralnych. 

4. Zakres czynności na praktyce zawodowej regulują programy/sylabusy i opracowane na 

ich podstawie karty umiejętności praktycznych (dzienniczek umiejętności 

praktycznych)  oraz procedura praktyk zawodowych. Student zobowiązany jest do 

przygotowania się do odbywania zajęć zgodnie z jej zakresem tematycznym.  

5. Przebieg kształcenia praktycznego dokumentowany jest  w Dzienniczku Umiejętności 

Praktycznych Studenta obowiązującym na kierunku Pielęgniarstwo w danym roku 

akademickim i dotyczy: 

1) wymaganych zaliczeń umiejętności w kartach umiejętności  

 uzyskanie określonego efektu kształcenia przez Studenta na odpowiednim 

poziomie potwierdza czytelnym podpisem opiekun praktyk, 

 w karcie podstawowej w placówce zaliczane mogą być tylko te kompetencje, 

które wcześniej zostały pozytywnie zaliczone w Pracowni Umiejętności 

Pielęgniarskich  

2) zaliczenia praktyki przez opiekuna praktyki zawodowej  w placówce  (z oceną 

bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, niedostateczny) 

zgodnie z jej zakresem i wymiarem godzinowym w karcie przebiegu praktyki 

zawodowej,  

3) zaliczenia zajęć praktycznych zgodnie z jej zakresem i wymiarem godzinowym 

przez prowadzącego zajęcia praktyczne w karcie przebiegu zajęć praktycznych 

(ponadto w indeksie, karcie osiągnięć i dokumentacji Uczelni). 

4) Praktykę zawodową w indeksie i karcie osiągnięć studenta  na podstawie złożonego 

w odpowiednim terminie dzienniczka praktyk – zalicza  Kierownik/Koordynator 

Praktyk Studenckich, po dokonaniu przez niego (lub wydziałowego opiekuna 

praktyk) zaliczenia semestralnego praktyk zawodowych w Dzienniczku  (w 

semestralnej karcie zaliczeń praktyk zawodowych). 

7.  Pozytywne zaliczenie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych jest warunkiem 

 zaliczenia  przez Studenta danego semestru studiów. 

 

§ 5 

 

Warunki dopuszczenia Studenta do odbywania szkolenia praktycznego  w placówkach 

medycznych 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów jak też własnego, Student odbywający 

zajęcia w ramach kształcenia praktycznego zobowiązany jest do: 

I.  posiadania oraz stałego uaktualniania: 

 a)  pracowniczej książeczki zdrowia dla celów epidemiologicznych,  

 b) wykonania innych badań określonych przez dany zakład opieki zdrowotnej 

(np. próba tuberkulinowa, poziom przeciwciał) 

 c)  polis ubezpieczeniowych na dany rok akademicki: 

 OC (związanej z odbywaniem praktycznej nauki zawodu na kierunku 

pielęgniarstwo), 



 oraz NNW 

II. posiadania szczepienia przeciwko WZW typu B dokonanego wg schematu 0 - 1- 6  

miesięcy. 

III. pozytywnego zaliczenia szkolenia BHP wg warunków określonych przez dany 

 zakład opieki zdrowotnej. 

2.  Nie wywiązanie się z powyższych obowiązków przez Studenta przed rozpoczęciem 

zajęć w placówkach opieki zdrowotnej będzie skutkowało nie dopuszczeniem do ich 

odbywania, co wiąże się z nie zaliczeniem semestru.  

3.  Student zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających wypełnienie 

wszystkich powyżej określonych warunków dopuszczających do  kształcenia 

praktycznego  (książeczka z wpisem lekarza i dołączonym orzeczeniem,  polisy 

ubezpieczeniowe, zaświadczenie o zaszczepieniu przeciwko WZW) 

 nauczycielowi realizującemu zajęcia praktyczne i praktykę zawodową w danej 

 placówce przed ich rozpoczęciem. 

4.  Nauczyciel realizujący daną formę kształcenia praktycznego zobowiązany jest do 

 sprawdzenia posiadania przez Studenta powyższych dokumentów przed rozpoczęciem 

 zajęć, a w razie  ich braku lub utraty aktualności odsuwa Studenta od zajęć. 

5.  Ponadto warunkami dodatkowymi dopuszczającymi Studenta do odbywania szkolenia 

 praktycznego są: 

 uczęszczanie na zajęcia teoretyczne z przedmiotu w ramach którego realizowane jest 

kształcenie praktyczne (wykłady, ćwiczenia) i pozytywne wyniki zaliczeń 

potwierdzone przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, 

 udokumentowana własnoręcznym podpisem Studenta znajomość Regulaminu 

Praktyk dla Studenta (w Dzienniczku Praktyk), 

 właściwe umundurowanie i wygląd, identyfikator, przygotowanie do zajęć, 

 wymogi określone przez placówki (np. szkolenie BHP). 

 

 


