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WYDZIAŁOWY REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU NA
STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

PRZEPISY OGÓLNE
§1
Regulamin praktycznej nauki zawodu na studiach pierwszego stopnia na kierunku
pielęgniarstwo jest zgodny z Regulaminem Studiów WSGK w Kutnie, Uchwałą nr 2 Senatu
WSGK w Kutnie z 26 września 2019 r. oraz z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do
wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty
laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego, Dz.U. 2019 poz. 1573 (na podstawie
Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, t.j. Dz. U. poz. 1668,
z późn. zm.).
§2
Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji kształcenia praktycznego studiach drugiego
stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Kształcenie praktyczne realizowane jest w formie:
praktyki zawodowej. Kształcenie praktyczne przewidziane w planach studiów na kierunku
pielęgniarstwo pełni ważną funkcję w procesie przygotowania zawodowego studenta
przyczyniając się do rozwijania jego umiejętności zawodowych. Kształcenie praktyczne
stanowi integralną część procesu kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i podlega
obowiązkowemu zaliczeniu.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§3
1. Student ma obowiązek odbycia i zaliczenia kształcenia praktycznego (wszystkich praktyk
zawodowych) przewidzianych w planie studiów.
2. Kształcenie praktyczne realizowane jest zgodnie z planem i programem studiów.
3. Łączna liczba kształcenia praktycznego wynosi 190 godzin, w tym: praktyka zawodowa 190 godzin.

CELE KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
§4
Celem kształcenia praktycznego jest:
poznanie specyfiki pracy w różnych oddziałach specjalistycznych,
zastosowanie wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w praktyce pielęgniarskiej
(integracja wiedzy teoretycznej z praktyką),
rozwijanie umiejętności praktycznych w warunkach rzeczywistych,
doskonalenie kompetencji zawodowych,
nawiązanie kontaktów zawodowych umożliwiających wykorzystanie ich w momencie
przygotowywania pracy dyplomowej oraz poszukiwania pracy.

KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE: praktyka zawodowa
LP.

Student nabywa umiejętności obejmujące:

1.

Rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;

2.

Promowanie zdrowia i edukacji zdrowotnej jednostki i grupy społecznej;

3.

Rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta;

4.

Planowanie i sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem;

5.

Samodzielne udzielanie świadczeń w określonym zakresie: zapobiegawczych,
diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz wykonywanie medycznych
czynności ratunkowych;
Podejmowanie współpracy z członkami zespołu terapeutycznego w procesie:
zapobiegania, diagnozowania, terapii, rehabilitacji i pielęgnowania;

6.

7.

Samodzielne orzekanie o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;

8.

Organizowanie środowiska opieki szpitalnej i domowej;

9.

Organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku pracy;

10.

Przygotowanie pacjenta do samoopieki oraz opiekuna do sprawowania opieki nad
pacjentem.

WYDZIAŁOWY REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH
NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA
NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYK ZAWODOWYCH
§5
1. Praktyki zawodowe mogą być organizowane w kraju i za granicą.
2. Student realizuje praktyki zawodowe zgodnie z programem praktyk (załącznik nr 1)
w okresie wakacyjnym lub w trakcie trwania roku akademickiego.
3. Student realizuje praktykę zawodową w placówkach wyznaczonych przez Uczelnię lub
może samodzielnie wskazać placówkę, która wyrazi gotowość jego przyjęcia na
praktykę.
4. Przed rozpoczęciem praktyki we wskazanej przez studenta placówce, student
powinien podpisać porozumienie (załącznik nr 2) i uzyskać opiekuna lub
koordynatora praktyki zawodowej z ramienia placówki.
Opiekun/koordynator praktyki zawodowej musi posiadać tytuł magistra
pielęgniarstwa i doświadczenie pracy w danej dziedzinie nie mniejsze
niż 3 lata.
5. Dokumenty niezbędne do realizacji praktyki zawodowej (umowy) student pobiera
w dziekanacie.
6. Podpisane umowy wraz z załącznikami oraz wypełnione karty nadzoru z zaplanowanym
terminem praktyki student zwraca do dziekanatu przed rozpoczęciem praktyki, jednak nie
później niż do końca pierwszego miesiąca danego semestru którego dotyczy praktyka.
7. Komisja ds. Praktyk Zawodowych nadzoruje odpowiedni wybór placówek
do realizacji praktyki zawodowej oraz opiekuna/koordynatora praktyk zawodowych
z ramienia placówki.
8. Na podstawie dostarczonych

dokumentów

student

otrzymuje

w

dziekanacie

dokumentację stanowiącą podstawę zaliczenia praktyk, tj.: dziennik praktyk oraz ankiety
oceny praktyki zawodowej.
9. Praktyka zawodowa realizowana jest w formie dyżuru 8-godzinnego lub 10-godzinnego.

10. Jako praktyka zawodowa może być uznana praca zawodowa studenta wykonywana
obecnie lub w przeszłości, a także staż, jeśli osiągnięte w ich wyniku efekty kształcenia
odpowiadają założonym dla praktyki. Student, którego praca zawodowa jest zgodna
z kierunkiem lub specjalnością kształcenia i programem praktyk, może ubiegać się
o częściowe zaliczenie praktyk zawodowych. W celu potwierdzenia zgodności pracy
zawodowej z efektami kształcenia praktycznego obowiązującymi na kierunku
pielęgniarstwo student musi złożyć dokumenty potwierdzające zatrudnienie w danym
zawodzie oraz potwierdzenie jego kwalifikacji i zakres obowiązków wykonywanych
w miejscu pracy zawodowej. Podanie o zaliczenie praktyki wraz z ww. dokumentami
student składa za pośrednictwem dziekanatu do Komisji ds. Praktyk Zawodowych.
11. Po zrealizowanych praktykach, wypełnione i podpisane przez opiekuna/koordynatora
praktyki z ramienia placówki dokumenty (świadectwo odbycia praktyki, dziennik
praktyk) należy przedstawić Koordynatorowi praktyk zawodowych z ramienia Uczelni, w
terminie przez niego ustalonym w celu zaliczenia i oceny praktyki. Po uzyskaniu
zaliczenia student zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu dziennik praktyk oraz
wypełnione

ankiety

najpóźniej

do

ostatniego

dnia

danego

semestru.

PLAN PRAKTYK ZAWODOWYCH
NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA
NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO WSGK W KUTNIE
§6

STUDIA NIESTACJONARNE ROK I - 100 godzin

Lp
.
1

2

3

4

5

Przedmiot

SEMESTR I
Liczba
godzin

Opieka i edukacja terapeutyczna w
chorobach przewlekłych, w tym:
Cukrzyca
Opieka i edukacja terapeutyczna w
chorobach przewlekłych, w tym:
Choroba nowotworowa
Opieka i edukacja terapeutyczna w
chorobach przewlekłych, w tym:
Rany przewlekłe i przetoki
Opieka i edukacja terapeutyczna w
chorobach przewlekłych, w tym:
Zaburzenia układu nerwowego
Koordynowana opieka zdrowotna

Placówka

10

Oddział Diabetologii, Wewnętrzny,
OAiIT, Poradnia Diabetologiczna

40

Oddział Onkologii, Wewnętrzny,
OAiIT, Chirurgii Onkologicznej

10

Oddział Chirurgii Ogólnej,
Wewnętrzny, ZOL, OAiIT,
Paliatywny, Poradnia stomijna
Oddział Neurologiczny

10

20

Publiczny i Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej

SEMESTR II
1

Opieka i edukacja terapeutyczna w
chorobach przewlekłych, w tym:
Leczenie nerkozastępcze

10

Stacja Dializ, Oddział Nefrologii,
Wewnętrzny, OAiIT

STUDIA NIESTACJONARNE ROK II - 60 godzin

Lp
.

Przedmiot

SEMESTR IV
Liczba
godzin

1

Zarządzanie w pielęgniarstwie

20

2

Opieka i edukacja terapeutyczna w
chorobach przewlekłych, w tym:
Tlenoterapia ciągła i wentylacja
mechaniczna
Endoskopia

40

3

40

Placówka
Pielęgniarka naczelna, Dyrektor
pielęgniarstwa, Koordynator
pielęgniarstwa
Oddział Pulmonologii,
Wewnętrzny, OAiIT

Pracownia endoskopowa

OBOWIĄZKI STUDENTA
§7
1. Przed rozpoczęciem praktyki student powinien zapoznać się z programem praktyki
zawodowej, regulaminem kształcenia praktycznego oraz posiadać podstawowe
przeszkolenie BHP.
2. Student musi posiadać aktualną książeczkę sanitarno-epidemiologiczną, ubezpieczenie
OC oraz ubezpieczenie NNW rozszerzone o ekspozycję zawodową (zakażenie
wirusem HIV i żółtaczką), oraz szczepienia przeciwko WZW typu B.
3. Studentka ciężarna jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie
opiekuna oraz Koordynatora praktyk zawodowych z ramienia Uczelni i z ramienia
placówki oraz ma przedstawić zaświadczenie od lekarza specjalisty stwierdzające:
a.

czas trwania ciąży,

b.

orzeczenie o możliwości odbywania praktyki zawodowej.

Ponadto studentka jest zobowiązana przedłożyć pisemną deklarację o osobistym
ponoszeniu odpowiedzialności za decyzję odbywania zajęć praktycznych.
4. Na praktykę zawodową studenci zobowiązani są przychodzić punktualnie.
5. W przypadku gdy praktyka organizowana jest w sposób indywidualny, godziny
rozpoczęcia

praktyk

ustalane

są

indywidualnie

dla

każdego

oddziału

z opiekunem/koordynatorem praktyki zawodowej z ramienia placówki.
6. Student zobowiązany jest do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
7. Nieobecności na zajęciach student jest zobowiązany usprawiedliwić i po uzgodnieniu
z opiekunem/ koordynatorem praktyki zawodowej z ramienia placówki odpracować.
8. Student prowadzi dokumentację realizacji praktyki zawodowej.
9. Studenta obowiązuje dwuczęściowy niebieski, biały lub zielony mundurek lub
garsonka, medyczne obuwie zmienne oraz identyfikator z imieniem, nazwiskiem,
nazwą Uczelni, wydziału i kierunku.
10. Student zobowiązany jest do przedłożenia w dniu rozpoczęcia praktyki zawodowej
opiekunowi/Koordynatorowi praktyki zawodowej z ramienia placówki aktualną
książeczkę sanitarno-epidemiologiczną, szczepienia przeciw WZW typu B
ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie NNW rozszerzone o ekspozycję zawodową
(zakażenie wirusem HIV i żółtaczką).
11. Podczas praktyki zawodowej obowiązują studenta zasady etyki zawodowej,
przestrzeganie tajemnicy zawodowej oraz zakaz informowania pacjentów i ich rodzin
o stanie zdrowia i procesie leczenia.

12.Zabrania się ze względów epidemiologicznych oraz bezpieczeństwa własnego
i pacjenta:
a. noszenia biżuterii,
b.

noszenia sztucznych paznokci i tipsów,

c.

posiadania lakierowanych paznokci,

d.

nakładania dodatkowej odzieży na mundurek.

11. Na praktyki zawodowe studenci nie wnoszą: urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk
oraz telefonów komórkowych.
WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYKI
§8
1.

Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań sformułowanych
w programie praktyki oraz przedłożenie przez studenta stosownej dokumentacji z
odbycia praktyki ( dziennik praktyk) Koordynatorowi praktyk zawodowych z ramienia
Uczelni.

2.

Zaliczenie praktyki zawodowej jest warunkiem zaliczenia roku studiów, którego
program przewiduje realizację tych zajęć.

3.

Na wniosek studenta Dziekan wydziału, który w porozumieniu z Komisją ds. Praktyk
Zawodowych może wyrazić zgodę na odbycie praktyk w innym terminie.

4.

Student, który nie odbył wszystkich wymaganych w planach studiów praktyk, nie
może być dopuszczony do egzaminu dyplomowego.

5.

Zaliczenie praktyki z określonego przedmiotu dokonuje Koordynator praktyk
zawodowych będący opiekunem praktyk zawodowych z ramienia Uczelni, po
zapoznaniu się z oceną wystawioną przez opiekuna praktyk z ramienia placówki.

6.

Termin zaliczenia praktyk zawodowych upływa ostatniego dnia danego semestru.

NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM PRAKTYK ZAWODOWYCH
§9
1. Nadzór nad przebiegiem praktyk w placówkach sprawuje opiekun lub koordynator
z ramienia placówki, w której student odbywa praktykę.
2. Nadzór nad przebiegiem praktyk prowadzi - Koordynator praktyk zawodowych
z ramienia Uczelni.

ZADANIA KOMISJI DS. PRAKTYK ZAWODOWYCH
§10
1.

Dobór placówek, opiekunów praktyk według opracowanych kryteriów.

2.

Opracowywanie, nowelizowanie i zatwierdzanie Wydziałowego Regulaminu Praktycznej
Nauki Zawodu.

3.

Opracowywanie i aktualizowanie programu praktyk zawodowych.

4.

Pozyskiwanie placówek szkoleniowych i zawierania umów z placówką, w której ma się
odbywać praktyczna nauka zawodu.

Nadzorowanie odpowiedniego wyboru placówek do realizacji praktyki zawodowej oraz
opiekuna praktyk zawodowych z ramienia placówki
6. Opracowywanie procedur kontroli przebiegu praktyk zawodowych.
5.

7.

Kontrola przebiegu praktyk zawodowych.

8.

Współpraca z Komisją ds. Jakości Kształcenia w zakresie prowadzenia kontroli praktyk
zawodowych.

9.

Skład Komisji ds. Praktyk Zawodowych powołuje Rektor Uczelni.

Zał. nr 1do– studia magisterskie

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

ROK I – SEMESTR I
STUDIA NIESTACJONARNE ROK I

Lp
.

Przedmiot

1

SEMESTR I
Liczba
godzin

Opieka i edukacja terapeutyczna w
chorobach przewlekłych, w tym:
Cukrzyca
Opieka i edukacja terapeutyczna w
chorobach przewlekłych, w tym:
Choroba nowotworowa
Opieka i edukacja terapeutyczna w
chorobach przewlekłych, w tym:
Rany przewlekłe i przetoki
Opieka i edukacja terapeutyczna w
chorobach przewlekłych, w tym:
Zaburzenia układu nerwowego
Koordynowana opieka zdrowotna

2

3

4

5

Placówka

10

Oddział Diabetologii, Wewnętrzny,
OAiIT, Poradnia Diabetologiczna

40

Oddział Onkologii

10

Oddział Chirurgii Ogólnej,
Wewnętrzny, ZOL, OAiIT,
Paliatywny, Poradnia stomijna
Oddział Neurologiczny

10

20

Publiczny i Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej

Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym:
Cukrzyca
Praktyka zawodowa:
Oddział Diabetologii, Wewnętrzny,
OAiIT, Poradnia Diabetologiczna
B.U34.
B.U35.
B.U36.

Wykaz umiejętności praktycznych
W wyniku kształcenia praktycznego
student:

wykorzystywać aktualną wiedzę w celu zapewnienia wysokiego poziomu edukacji terapeutycznej pacjentów
chorych na cukrzycę, ich rodzin i opiekunów;
planować i koordynować opiekę nad pacjentem chorym na cukrzycę;
motywować pacjenta chorego na cukrzycę do radzenia sobie z chorobą i do współpracy w procesie leczenia

Ogólna liczba godzin:

10

Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym:
Choroba nowotworowa
Praktyka zawodowa:
Oddział Onkologii

Wykaz umiejętności praktycznych
W wyniku kształcenia praktycznego student
potrafi:

B.U37. planować opiekę nad pacjentami z wybranymi chorobami nowotworowymi leczonymi systemowo;
B.U38. stosować metody i środki łagodzące skutki uboczne chemioterapii i radioterapii;
B.U39. rozpoznawać sytuację psychologiczną pacjenta i jego reakcje na chorobę oraz proces leczenia,
a także udzielać mu wsparcia motywacyjno-edukacyjnego

Ogólna liczba godzin:

40

Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym:
Rany przewlekłe i przetoki
Praktyka zawodowa:
Oddział Chirurgii Ogólnej, Wewnętrzny,
ZOL, OAiIT, Paliatywny, Poradnia
stomijna
K_B.U40.
K_B.U41.
K_B.U42.
K_B.U43.
K_B.U44.
stomijnego

Wykaz umiejętności praktycznych
W wyniku kształcenia praktycznego student
potrafi:

oceniać i klasyfikować rany przewlekłe;
dobierać opatrunki z uwzględnieniem rodzaju i stanu rany;
przygotowywać pacjenta i jego rodzinę do profilaktyki, samokontroli i pielęgnacji rany;
stosować nowoczesne techniki pielęgnacji przetok jelitowych i moczowych;
przygotowywać pacjenta ze stomią do samoopieki oraz zapewniać doradztwo w doborze sprzętu

Ogólna liczba godzin:

10

Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym:
Zaburzenia układu nerwowego
Praktyka zawodowa:
Oddział Neurologiczny

Wykaz umiejętności praktycznych
W wyniku kształcenia praktycznego student
potrafi:

K_B.U26.
reagować na swoiste zagrożenia zdrowotne występujące w środowisku zamieszkania, edukacji i
pracy;
K_B.U39.
rozpoznawać sytuację psychologiczną pacjenta i jego reakcje na chorobę oraz proces leczenia;
a także udzielać mu wsparcia motywacyjno-edukacyjnego
K_B.U61.
sprawować zaawansowaną opiekę pielęgniarską nad pacjentem z zaburzeniami układu
nerwowego, w tym z chorobami degeneracyjnymi

Ogólna liczba godzin:

10

Koordynowana opieka zdrowotna
Praktyka zawodowa:
Publiczny i Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej

Wykaz umiejętności praktycznych
W wyniku kształcenia praktycznego student
potrafi:

K_B_U14 przygotowywać materiały edukacyjne dla pacjenta i jego rodziny w ramach poradnictwa zdrowotnego;
K_B_U15 wykorzystywać zasoby technologiczne dla potrzeb poradnictwa zdrowotnego
K_B_U16 dobierać i stosować metody oceny stanu zdrowia pacjenta w ramach udzielania porad pielęgniarskich;
K_B_U17 dokonywać wyboru i zlecać badania diagnostyczne w ramach posiadanych uprawnień zawodowych;
K_B_U19 koordynować realizację świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi;
K_B_U20 opracowywać diagnozę potrzeb zdrowotnych i plan organizacji opieki oraz leczenia na poziomie
organizacji i międzyinstytucjonalnym;
K_B_U21 planować i koordynować proces udzielania świadczeń zdrowotnych, z uwzględnieniem kryterium
jakości i efektywności;

Ogólna liczba godzin:

20

ROK I – SEMESTR II
STUDIA NIESTACJONARNE ROK I

Lp
.
1

Przedmiot

SEMESTR II
Liczba
godzin

Opieka i edukacja terapeutyczna w
chorobach przewlekłych, w tym:
Leczenie nerkozastępcze

10

Placówka
Stacja Dializ, Oddział Nefrologii,
Wewnętrzny, OAiIT

Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym:
Leczenie nerkozastępcze
Praktyka zawodowa:
Stacja Dializ, Oddział Nefrologii,
Wewnętrzny, OAiIT

Wykaz umiejętności praktycznych
W wyniku kształcenia praktycznego student
potrafi:

K_B.U31.
sprawować specjalistyczną opiekę pielęgniarską nad pacjentem w przebiegu leczenia
nerkozastępczego w technikach przerywanych oraz technikach ciągłych (Continuius
Renal
Replacement Therapy, CRRT);
K_B.U32.
planować i przeprowadzać edukację terapeutyczną pacjenta, jego rodziny i opiekuna w
zakresie samoobserwacji i samopielęgnacji podczas dializy i hemodializy;
K_B.U33
planować i sprawować opiekę pielęgniarską nad pacjentem z niewydolnością narządową, przed
i po przeszczepianiu narządów

Ogólna liczba godzin:

10

ROK II – SEMESTR IV
STUDIA NIESTACJONARNE ROK I

Lp
.

Przedmiot

SEMESTR II
Liczba
godzin

1

Zarządzanie w pielęgniarstwie

20

2

Opieka i edukacja terapeutyczna w
chorobach przewlekłych, w tym:
Tlenoterapia ciągła i wentylacja
mechaniczna
Endoskopia

40

3

40

Placówka
Pielęgniarka naczelna, Dyrektor
pielęgniarstwa, Koordynator
pielęgniarstwa
Oddział Pulmonologii,
Pulmonologii, Wewnętrzny, OAiIT

Pracownia endoskopowa

Zarządzanie w pielęgniarstwie
Praktyka zawodowa:
Pielęgniarka naczelna, Dyrektor
pielęgniarstwa, Koordynator
pielęgniarstwa

Wykaz umiejętności praktycznych
W wyniku kształcenia praktycznego student
potrafi :

K_A.U6. student potrafi analizować strukturę zadań zawodowych pielęgniarek w kontekście posiadanych
kwalifikacji;
K_A.U7. student potrafi stosować metody analizy strategicznej niezbędne dla funkcjonowania podmiotów
wykonujących działalność leczniczą;
K_A.U8. student potrafi organizować i nadzorować prace zespołów pielęgniarskich;
K_A.U9. student potrafi stosować różne metody podejmowania decyzji zawodowych i zarządczych;
K_A.U10. student potrafi planować zasoby ludzkie, wykorzystując różne metody, organizować rekrutację
pracowników i realizować proces adaptacji zawodowej;
K_A.U11. student potrafi opracowywać plan rozwoju zawodowego własnego i podległego personelu
pielęgniarskiego;
K_A.U12. student potrafi przygotowywać opisy stanowisk pracy dla pielęgniarek i tworzyć regulaminy pracy;
K_A.U13. student potrafi opracowywać harmonogramy pracy personelu w oparciu o ocenę zapotrzebowania na
opiekę pielęgniarską;
K_A.U14. student potrafi nadzorować jakość opieki pielęgniarskiej w jednostce, w tym przygotować jednostkę
do zewnętrznej oceny jakości.

Ogólna liczba godzin:

20

Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym:
Tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna
Praktyka zawodowa:
Oddział Pulmonologii, Pulmonologii,
Wewnętrzny, OAiIT

Wykaz umiejętności praktycznych
W wyniku kształcenia praktycznego student
potrafi:

K_B.U.52. student potrafi przygotowywać sprzęt i urządzenia do wdrożenia wentylacji mechanicznej
inwazyjnej, w tym wykonywać test poprawności pracy sprzętu, test szczelności układu oddechowego
respiratora i test aparatu;
K_B.U.53. student potrafi obsługiwać respirator w trybie wentylacji nieinwazyjnej,;
K_B.U54. przygotować i stosować sprzęt do prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej
K_B.U.55. student potrafi zapewniać pacjentowi wentylowanemu mechanicznie w sposób inwazyjny
kompleksową opiekę pielęgniarską,
K_B.U.56. student potrafi komunikować się z pacjentem wentylowanym mechanicznie z wykorzystaniem
alternatywnych metod komunikacji.

Ogólna liczba godzin:

40

Endoskopia
Praktyka zawodowa:
Pracownia endoskopowa

Wykaz umiejętności praktycznych
W wyniku kształcenia praktycznego student:

K_B.U08. potrafi uczyć pacjenta i jego rodzinę postępowania przed planowanym i po wykonanym procesie diagnostyki i
terapii endoskopowej,
K_B.U09. potrafi współuczestniczyć w procesie diagnostyki i terapii endoskopowej;
K_B.U10. potrafi prowadzić dokumentację medyczną w pracowni endoskopowej.

Ogólna liczba godzin:

40

Zał. Nr 2do– studia magisterskie

Porozumienie w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych
zawarte w dniu ……………………………. r. pomiędzy:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………....................................................
reprezentowanym przez:…………………………………………………………………………………
zwanym w treści porozumienia ,,Zakładem Opieki Zdrowotnej’’, a Wyższą Szkołą Gospodarki
Krajowej w Kutnie, 99-300 Kutno, ul. Lelewela 7,
reprezentowaną przez Rektora dr hab. Sławomirę Białobłocką zwaną w treści porozumienia
,,Uczelnią’’, o następującej treści:
§1

1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest ustalenie pomiędzy Stronami zasad
organizacji
w Zakładzie Opieki Zdrowotnej studenckiej praktyki zawodowej
dla studentów Uczelni.
2. Praktyka o której mowa w ust. 1 odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.)
i Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r.
w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu
lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty
laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. (Dz.U. 2019, poz. 1573).oraz
zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z
2018 r, poz. 160, 138, 650, 1128, 1375, 1532, 1629, 1669, 1693, 2219 oraz Dz. U. Z
2019 r. poz. 492, 730, 959.), normujące studenckie praktyki zawodowe.
3. Zasadniczym celem studenckich praktyk zawodowych, o których mowa w ust. 1 jest
zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu................................................................
...........................................................................................................................................
4. Praktyka zawodowa powinna służyć wykorzystaniu wiedzy teoretycznej wyniesionej
z Uczelni z praktyczną stroną wykonywania zawodu związanego z ochroną zdrowia.
5. Odbywanie praktyki ma charakter nieodpłatny. Studentowi/studentom nie przysługują
jakiekolwiek roszczenia finansowe z tytułu wykonywania praktyki wobec Zakładu
Opieki Zdrowotnej, jak i Uczelni.
§2
1. Uczelnia jako administrator danych osobowych, na podstawie Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z
zastrzeżeniem ust. 2, powierza Zakładowi Opieki Zdrowotnej przetwarzanie danych
osobowych studentów kierowanych na praktyki.
2. Zakład Opieki Zdrowotnej będzie przetwarzał powierzona dane osobowe wyłącznie
w zakresie wynikającym z realizacji zobowiązań wynikających z niniejszego
porozumienia.

3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje na czas wykonywania
zobowiązań wynikających z porozumienia.
4. Zakład Opieki Zdrowotnej oświadcza, że zna i spełnia wymagania określone
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i
systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U z 2004 r.
nr 100, poz. 1024).
§3
1. Uczelnia kieruje Pana/Panią*………………………………………………………
studenta/studentkę*………................ roku studiów stacjonarnych/niestacjonarnych*
na kierunku Pielęgniarstwo do Zakładu Opieki Zdrowotnej celem odbycia praktyki
zawodowej z zakresu:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2. Szczegółowy zakres i sposób odbycia praktyki określa Regulamin praktyk
zawodowych oraz kierunkowy program kształcenia opracowane przez Uczelnię.
§4
W celu realizacji porozumienia Zakład Opieki Zdrowotnej
pod nadzorem
upoważnionych osób udostępniać będzie studentom Uczelni pomieszczenia, sprzęt,
wyposażenie, a także inne niezbędne składniki swojego mienia w celu należytego
przeprowadzenia praktyk zawodowych.

1.

2.
3.
4.

5.

§5
W celu wykonania porozumienia Zakład Opieki Zdrowotnej zobowiązuję się do:
zapewnienia warunków i udostępnienia studentom odpowiednich stanowisk pracy oraz
materiałów niezbędnych do przeprowadzenia praktyki zgodnie z programem praktyk,
w tym i środków ochrony indywidualnej;
zapoznania studentów z Zakładowym Regulaminem Pracy, przepisami BHP i PPOŻ
oraz potwierdzenia tego faktu stosownym dokumentem;
zapoznania studentów z zasadami ochrony tajemnicy służbowej i ochrony danych
osobowych pacjentów;
zapewnienia studentom na czas odbywania praktyk miejsca do przechowywania
odzieży prywatnej oraz roboczej, środków higieny zgodnie z zasadami BHP oraz
umożliwienia korzystania z pomieszczeń oddziału lub działu na czas wykonywania
zadań;
sporządzenia, w razie wypadku studenta podczas praktyki, dokumentacji
powypadkowej.

§6
Osobą upoważnioną do kontaktów z Uczelnią w sprawach dotyczących realizacji
porozumienia ze strony Zakładu Opieki Zdrowotnej będzie:
...........................................................................................................................................
§7
1. W celu wykonania porozumienia Uczelnia zobowiązuję się do:
1) organizacyjnego oraz dydaktyczno-wychowawczego nadzoru nad praktykami
poprzez wyznaczonego koordynatora praktyk zawodowych.
2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zakładem Opieki Zdrowotnej ze strony
Uczelni w sprawach dotyczących realizacji porozumienia będzie koordynator praktyk
zawodowych na kierunku, na którym studiuje skierowany na praktykę student.
§8
1. Opiekunem praktyk zawodowych z ramienia Uczelni jest koordynator praktyk
zawodowych.
2. Uczelniany koordynator praktyk zawodowych upoważniony jest do hospitowania
praktyk zawodowych.

1.
2.

3.

4.

§9
Prowadzącymi praktykę zawodową będą pracownicy Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz
wyznaczony spośród nich zakładowy opiekun praktyk zawodowych.
Strony zgodnie oświadczają, że prowadzący praktykę zawodową jako prowadzący
zajęcia są bezpośrednimi przełożonymi studentów odbywającymi praktykę oraz
realizują zajęcia zgodnie z ich celem i ustalonym programem.
Prowadzący praktykę zawodową zakładowi opiekunowie praktyk współdziałają
z koordynatorem praktyk w zakresie spraw związanych z przebiegiem praktyki.
Prowadzący praktykę zawodową w Zakładzie Opieki Zdrowotnej są odpowiedzialni
za dyscyplinę, stronę merytoryczną zajęć, prowadzenie dokumentacji oraz nadzór nad
studentami w zakresie BHP, przestrzegania reżimu sanitarnego oraz tajemnicy
zawodowej.
Zakład Opieki Zdrowotnej odpowiada za działania i zaniechania osób prowadzących
praktykę zawodową.

§10
1. Z tytułu wykonania niniejszego porozumienia Zakład Opieki Zdrowotnej nie będzie

otrzymywał wynagrodzenia.
2. Zakład Opieki Zdrowotnej nie ponosi żadnych kosztów z tytułu prowadzenia praktyki
zawodowej poza zwykłymi kosztami wynikającymi z programu praktyki.
§11
Strony zgodnie oświadczają, ze odbywanie praktyk zawodowych nie będzie ograniczać zadań
określonych w Statucie/Regulaminie Zakładu Opieki Zdrowotnej.

§12
1. Uczelnia oświadcza, ze studenci kierowani na praktyki zawodowe posiadają

udokumentowane szkolenie w zakresie BHP.
2. Uczelnia kieruje na praktykę studenta, który posiada ważne ubezpieczenie od
następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz od odpowiedzialności cywilnej
(OC).
§13
Zakład Opieki Zdrowotnej może zażądać od Uczelni odwołania z praktyk studenta, gdy
naruszy on w sposób rażący dyscyplinę pracy, a jeżeli naruszenie dyscypliny spowodowało
zagrożenie dla życia lub zdrowia, Zakład Opieki Zdrowotnej ma prawo nie dopuścić studenta
do kontynuowania praktyki zawodowej.
§14
W przypadku wyrządzenia szkody przez studenta odbywającego praktykę w udostępnionych
oddziałach lub działach, odpowiedzialność za tą szkodę ponosić będzie student, który tę
szkodę wyrządził, o czym zostanie poinformowany prze Uczelnię przed podjęciem praktyki
zawodowej.
§15
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści porozumienia wymagają zastosowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
§16
W sprawach nieunormowanych postanowieniami porozumienia będą miały zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa dotyczące ochrony zdrowia i szkolnictwa
wyższego, dotyczące organizowania praktyk zawodowych.
§17
Spory wynikające z realizacji porozumienia będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd
w przypadku ich uprzedniego nie rozstrzygnięcia polubownie.
§18
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.

Zakład Opieki Zdrowotnej

……………………………..
/podpis osoby upoważnionej/

Uczelnia

……...……………………………
/podpis osoby upoważnionej/

