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I. REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 

NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO 

NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU  

COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ  

 

Podstawy prawne 

 

§1 

Podstawę prawną Regulaminu kształcenia praktycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

stanowi: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 

2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 

pielęgniarki i położnej (t.j.  Dz U. z  2019 r., poz. 576, z  późn. zm.), rozporządzenie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, 

pielęgniarski, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego  

(Dz. U. z 2019r., poz. 1573), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2012 w 

sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 

2012 r., poz. 970), Statut i Regulamin studiów Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły 

Wyższej oraz program studiów na kierunku pielęgniarstwo studia I i II stopnia. 

 

I. Postanowienia ogólne 

§2 

1. Kształcenie praktyczne jest integralną częścią edukacji studentów kierunku pielęgniar-

stwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej. 

2. Kształcenie praktyczne na kierunku pielęgniarstwo obejmuje zajęcia praktyczne i prakty-

ki zawodowe. 

3. Regulamin określa warunki organizacji kształcenia praktycznego, czas realizacji, warun-

ki zaliczenia, prawa i obowiązki studenta. 

4. Celem kształcenia praktycznego jest praktyczne przygotowanie studenta do samodziel-

nego pełnienia roli zawodowej, usystematyzowanie i utrwalenie wiadomości oraz umie-

jętności nabytych w toku kształcenia teoretycznego.    

5. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe mają charakter obowiązkowy, wynikający ze 

standardów kształcenia, planów i programów studiów, odbywają się w miejscu i w ter-
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minie określonym w harmonogramie, ustalonym przez Uczelnię, w ciągu roku akade-

mickiego i/lub w okresie wakacji. 

6. Odbywanie praktyk zawodowych na studiach I stopnia w podmiotach leczniczych jest 

poprzedzone kształceniem studentów w warunkach symulowanych. 

7. Kształcenie praktyczne na studiach I stopnia odbywa się w oparciu o bazę własną Uczel-

ni, podmiotów leczniczych  oraz żłobków, z którymi Uczelnia ma podpisane porozumie-

nia/umowy o współpracy. 

8. Na studiach II stopnia kształcenie praktyczne odbywa się w podmiotach wykonujących 

działalność leczniczą, z którymi uczelnia zawarła porozumienia/umowy, w szczególności 

w oddziałach szpitalnych oraz gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej (pielęgniarki 

podstawowej opieki zdrowotnej i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej). 

9. Rektor w celu realizacji kształcenia praktycznego zawiera porozumienia/umowy 

o współpracy z podmiotami leczniczymi oraz żłobkami. 

10. Szczegółowe warunki odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych określa po-

rozumienie/umowa zawarta z podmiotami leczniczymi oraz żłobkami. 

11. Miejscem kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo studia I stopnia, tj. zajęć 

praktycznych i praktyk zawodowych - powinny być oddziały: internistyczne, geriatrycz-

ne, chirurgiczne pediatryczne, neurologiczne, psychiatryczne, intensywnej terapii, opieki 

długoterminowej,  położnicze i ginekologiczne, noworodkowe, oraz gabinety podsta-

wowej opieki  zdrowotnej, (pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki 

środowiska nauczania i wychowania oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej), ho-

spicjum oraz żłobki, z którymi uczelnia zawarła porozumienia. 

12. Miejscem kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo studia II stopnia, 

tj. praktyk zawodowych - powinny być podmioty wykonujące działalność leczniczą, z 

którymi uczelnia zawarła umowy lub porozumienia, w szczególności w oddziały szpital-

ne oraz gabinety podstawowej opieki zdrowotnej (pielęgniarki podstawowej opieki 

zdrowotnej i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej). 

13. Zajęcia praktyczne są realizowane pod bezpośrednim nadzorem i kierunkiem nauczycie-

la akademickiego. 

14. Praktyki zawodowe są realizowane pod kierunkiem osoby posiadającej prawo wykony-

wania zawodu pielęgniarki lub zawodu położnej, będącej pracownikiem danego podmio-
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tu wykonującego działalność leczniczą, w którym odbywa się praktyka, a nadzór nad re-

alizacją praktyk sprawuje  koordynator praktyk z ramienia podmiotu leczniczego lub 

żłobka. 

15. Nadzór dydaktyczno - wychowawczy oraz organizacyjny nad przebiegiem praktyk 

sprawuje Kierownik praktyk powołany przez Rektora. 

16. W trakcie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakresie podstaw opieki pielę-

gniarskiej i opieki specjalistycznej student studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo 

nabywa umiejętności: 

a) udzielania świadczeń w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób; 

b) udzielania pierwszej pomocy i podejmowania działań ratowniczych w ramach resuscy-

tacji krążeniowo-oddechowej; 

c) rozpoznawania problemów zdrowotnych i określania priorytetów w opiece pielęgniar-

skiej; 

d) samodzielnego organizowania, planowania i sprawowania całościowej i zindywiduali-

zowanej opieki pielęgniarskiej nad osobą chorą, z niepełnosprawnością i umierającą, 

wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej; 

e) samodzielnego  udzielania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych 

i rehabilitacyjnych (w zakresie określonym w przepisach); 

f) decydowania o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych; 

g) współpracowania z rodziną lub opiekunem pacjenta w realizacji ustalonych celów 

opieki pielęgniarskiej oraz prowadzonych działań edukacyjnych; 

h) przeprowadzania badania podmiotowego i przedmiotowego w celu postawienia  dia-

gnozy pielęgniarskiej; 

i) wystawiania recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywienio-

wego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zle-

ceń lekarskich; 

j) dokonywania analizy jakości opieki pielęgniarskiej; 

k) organizowania pracy własnej i podległego personelu oraz współpracować w zespołach 

opieki zdrowotnej. 

17. W trakcie praktyk zawodowych na studiach II stopnia na kierunku pielęgniarstwo student 

nabywa umiejętności: 

a) monitorowania stanu zdrowia dzieci i osób dorosłych, w tym osób starszych oraz 

wdrażania działań edukacyjnych i promocyjno-profilaktycznych; 
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b) rozwiązywania problemów zawodowych, szczególnie związanych z podejmowaniem 

decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i wa-

runków ich realizacji; 

c) dobierania, zlecania i interpretowania badań diagnostycznych w ramach posiadanych 

uprawnień; 

d) opracowywania programów edukacji terapeutycznej pacjenta z chorobą przewlekłą, 

prowadzenia tej edukacji i dokonywania ewaluacji tego programu; 

e) samodzielnego pielęgnowania pacjenta z raną przewlekłą i przetoką; 

f) koordynowania opieką zdrowotną nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia; 

g) ordynowania leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów 

medycznych, w tym wystawiania na nie recepty lub zlecenia; 

h) udzielania samodzielnych porad zdrowotnych w zakresie posiadanych kompetencji 

zawodowych; 

i) tworzenia standardów opieki pielęgniarskiej oraz wdrażanie je do praktyki pielęgniar-

skiej; 

j)  stosowania odpowiednich przepisów prawa w działalności zawodowej; 

k) określenia zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską oraz opracowywanie 

l)  założeń pielęgniarskiej polityki kadrowej; 

m)  komunikowania się z pacjentem, uwzględniając uwarunkowania kulturowe i wyzna-

niowe; 

n) organizowania i nadzorowania pracy zespołu pielęgniarskiego i personelu pomocni-

czego; 

o) prowadzenia badań naukowych i upowszechniania ich wyników; 

p) wykorzystywania wyników badań naukowych i światowego dorobku pielęgniarstwa 

dla rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 

q) zapewnienia opieki pacjentowi wentylowanemu mechanicznie w warunkach opieki 

długoterminowej stacjonarnej i domowej; 

r) stosowania metodyki nauczania oraz ewaluacji w realizacji zadań z zakresu kształce-

nia zawodowego. 

 

II. Organizacja i przebieg kształcenia praktycznego 

§3 

1. Z tytułu odbywania kształcenia praktycznego, tj. zajęć praktycznych i praktyk zawodo-

wych student nie otrzymuje wynagrodzenia. 
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2. Student, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, odbywa w wyznaczonych przez 

Uczelnię podmiotach leczniczych lub innych podmiotach, z którymi Collegium Ma-

zovia zawarła porozumienia/umowy. 

3. Student odbywa praktykę zawodową na podstawie skierowania wystawionego przez   

Kierownika praktyk. 

4. Studenci studiów I i II stopnia  na kierunku pielęgniarstwo odbywają praktyki w trybie 

praktyk grupowych i indywidualnych. 

5. W przypadku odbywania praktyk w trybie indywidualnym student zobowiązany jest zło-

żyć podanie do Dziekana wraz z pisemną opinią Kierownika praktyk oraz               z za-

świadczeniem z danej placówki, wyrażającej zgodę na przyjęcie studenta w celu odbycia 

praktyki indywidualnej. 

6. O możliwości odbywania praktyki w trybie indywidualnym decyduje Dziekan. 

7. Przed rozpoczęciem praktyk w trybie indywidualnym student zobowiązany jest do po-

brania z Uczelni skierowania. 

8. Student studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo odbywający zajęcia praktyczne i 

praktyki zawodowe uzyskuje potwierdzenie wykonania  czynności  w Dzienniku umie-

jętności zawodowych  stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu. 

9. Student studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo odbywający praktyki zawodowe 

uzyskuje potwierdzenie wykonania czynności  w Dzienniku umiejętności  zawodo-

wych stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu. 

10. Praktyki zawodowe student musi zrealizować i zaliczyć przed końcem semestru, którego 

program przewiduje ich realizację. 

11. Nauczyciel akademicki realizujący zajęcia praktyczne i opiekun praktyk zawodowych na 

bieżąco wystawia ocenę  w Dzienniku umiejętności zawodowych. Kryteria oceny umie-

jętności praktycznych na studiach I stopnia zawarte są w Dzienniku umiejętności zawo-

dowych. Umiejętności praktyczne na studiach II stopnia oceniane są zgodne z przyjętymi 

kryteriami: 

 5,0 - przestrzega zasad, technika i kolejność wykonania czynności bez żadnych uwag, 

wnikliwie obserwuje pacjenta i interweniuje jeśli zachodzi potrzeba, zawsze popraw-

nie dokumentuje wykonane zadanie, przestrzega zasad etyki, respektuje prawa pacjen-

ta, ma świadomość ciągłego doskonalenia swoich umiejętności, 
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 4,5 - przestrzega zasad po wstępnym ukierunkowaniu, technika i kolejność czynności 

bez żadnych uwag, wnikliwie obserwuje pacjenta i interweniuje jeśli zachodzi potrzeba,  

poprawnie dokumentuje wykonane zadanie, przestrzega zasad etyki, respektuje prawa 

pacjenta, ma świadomość ciągłego doskonalenia swoich umiejętności, 

 4,0 - przestrzega zasady, po ukierunkowaniu wykonuje czynności poprawnie, nie zaw-

sze właściwie obserwuje pacjenta i interweniuje jeśli zachodzi potrzeba, poprawnie 

dokumentuje wykonane zadania, przestrzega zasad etyki, respektuje prawa pacjenta, 

ma świadomość ciągłego doskonalenia swoich umiejętności, 

 3,5 - przestrzega zasady, po ukierunkowaniu wykonuje czynności w miarę poprawnie, 

nie zawsze właściwie obserwuje pacjenta i nie interweniuje jeśli zachodzi potrzeba, nie 

zawsze poprawnie dokumentuje wykonane zadania,  nie zawsze przestrzega zasad ety-

ki, respektuje prawa pacjenta, nie zawsze ma świadomość ciągłego doskonalenia swo-

ich umiejętności, 

 3,0 - nie zawsze przestrzega zasad, wymaga nadzoru, chaotycznie wykonuje czynności, 

wykonywanie prostych czynności bez uwag, nie zawsze właściwie obserwuje pacjenta 

i nie interweniuje jeśli zachodzi potrzeba, nie zawsze poprawnie dokumentuje wyko-

nane zadania,  nie zawsze przestrzega zasad etyki, nie zawsze respektuje prawa pacjen-

ta, nie ma świadomości ciągłego doskonalenia swoich umiejętności. 

Nie otrzymuje zaliczenia student, który: 

a) nie opanował wiedzy i umiejętności na poziomie podstawowych wymagań pro-

gramowych, 

b) nie rozwiązuje zadań teoretycznych i praktycznych, nawet o niewielkim stopniu 

trudności, 

c) niewłaściwie przygotowuje pacjenta, potrzebny sprzęt, narzędzia, materiały do 

zabiegów, błędnie interpretuje wyniki swojej pracy, 

d) nie zna zasad wykonywania czynności i zabiegów pielęgnacyjnych, 

e) wykonuje czynności w sposób zdecydowanie odbiegający od wzoru, 

f) niewłaściwie obserwuje pacjenta i nie interweniuje, jeśli zachodzi potrzeba, 

g) błędnie dokumentuje wykonane zadanie lub nie dokumentuje wykonania zadania, 

h) narusza obowiązujące zasady etyki ogólnej i zawodowej, 

i)  nie respektuje praw pacjenta. 



9 

12. Kierownik praktyk weryfikuje dokument potwierdzający odbycie praktyk (Dziennik 

umiejętności zawodowych) i dokonuje zaliczenia praktyki na ocenę w karcie okresowych 

osiągnięć studenta. 

 

III. Prawa i obowiązki studenta 

 

§4 

1. Student ma prawo do: 

a) zorganizowanego procesu kształcenia praktycznego, 

b) obiektywnej oceny osiągnięć w toku kształcenia praktycznego, 

c) 30 - minutowej przerwy w ciągu 8 godz. praktyk,   

2. Do obowiązków studenta należy: 

a) realizacja programu kształcenia praktycznego - zajęć praktycznych i praktyk zawodo-

wych zgodnie z planem i programem studiów, 

b) punktualne przychodzenie na zajęcia oraz realizacja zajęć w pełnym wymiarze godzin 

przewidzianym w planie i programie studiów, 

c) estetyczny wygląd - odzieży ochronnej, obuwia na zmianę, identyfikatora, 

d) posiadanie orzeczenia  do celów sanitarno-epidemiologicznych, zaświadczenia le-

karskiego lekarza medycyny pracy  o braku   przeciwwskazań do pracy w zawo-

dzie medycznym        i ubezpieczenia OC i NNW poszerzonego o ryzyko chorób 

zakaźnych obejmującego pokrycie kosztów postępowania profilaktycznego   w 

przypadku ekspozycji zawodowej, 

e) przynoszenie na zajęcia Dziennika umiejętności zawodowych, w którym wpisy-

wane jest zaliczenie praktyk, 

f) bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń reje-

strujących dźwięk i obraz (kamer, aparatów fotograficznych, dyktafonów, itp.) w 

miejscu kształcenia praktycznego, 

g) bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu w miejscu realizacji kształ-

cenia praktycznego, 

h) przestrzeganie regulaminów podmiotu leczniczego, na terenie którego odbywa się 

kształcenie praktyczne oraz korzystanie z instrukcji i zarządzeń wewnętrznych danej 

jednostki organizacyjnej, 

i) przestrzeganie przepisów sanitarnych i przepisów BHP obowiązujących na terenie da-

nego podmiotu leczniczego, 



10 

j) przestrzeganie praw pacjenta a w szczególności zachowanie w tajemnicy informacji o 

pacjencie i jego rodzinie uzyskanych w trakcie kształcenia praktycznego, 

k) przestrzeganie zasad kultury współżycia w stosunku do pacjentów/klientów i ich ro-

dzin, personelu, opiekunów kształcenia praktycznego, koleżanek i kolegów, 

l) wykonywanie poleceń przełożonych i opiekunów kształcenia praktycznego, 

m) dbanie o bezpieczeństwo pacjentów i powierzony sprzęt oraz używanie go zgodnie z 

przeznaczeniem. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

 

§5 

1. Przepisy niniejszego Regulaminu kształcenia praktycznego obowiązują studentów stu-

diów I i II stopnia na kierunku pielęgniarstwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium 

Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej. 

2. Kwestie szczegółowe nie uregulowane w niniejszym Regulaminie, mogą być uregulo-

wane odrębnymi przepisami. 

3. Każdy student przed przystąpieniem do realizacji kształcenia praktycznego ma obowią-

zek zapoznania się z niniejszym regulaminem. 

 

§6 

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia i obowiązuje od roku akademickiego 

2019/2020. 
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II. OŚWIADCZENIE STUDENTA 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem kształcenia praktycznego na kierunku 

pielęgniarstwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły 

Wyższej w Siedlcach. 

 

 

 

…………………………….                                                   ………………………………. 

               (data)                                                                          (czytelny podpis studenta) 
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III. ZAKRES KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 

 

Lp. ZAKRES ZAJĘĆ 

PRAKTYCZNYCH 

I  PRAKTYK 

ZAWODOWYCH 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKI ZAWODOWE 

Liczba 

 godzin / tygodni 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Liczba 

 godzin / tygodni 

Liczba 

punktów 

ECTS 

1. Podstawy 

pielęgniarstwa 

80 godzin 

/ 2 tygodnie 

3 120 godzin 

/ 3 tygodnie 

4 

2. Promocja zdrowia 

 

20 godzin 

/0,5 tygodnia 

1 - - 

3. Podstawowa opieka 

zdrowotna 

120 godzin 

/ 3 tygodnie 

4 160 godzin 

/ 4 tygodnie 

6 

4. Położnictwo, 

ginekologia                   

i pielęgniarstwo 

położniczo - 

ginekologiczne 

 

 

80 godzin 

/ 2 tygodnie 

 

 

3 

 

 

40 godzin 

/ 1 tydzień 

 

 

2 

5. Pediatria                   

i pielęgniarstwo 

pediatryczne 

 

160 godzin 

/ 4 tygodnie 

 

6 

 

160 godzin 

/ 4 tygodnie 

 

6 

6. Choroby 

wewnętrzne               

i pielęgniarstwo 

internistyczne 

 

120 godzin 

/ 3 tygodnie 

 

4 

 

160 godzin 

/ 4 tygodnie 

 

6 

7. Chirurgia                   

i pielęgniarstwo 

chirurgiczne 

120 godzin 

/ 3 tygodnie 

 

4 

160 godzin 

/ 4 tygodnie, 

w tym 

0,5 tygodnia na 

Bloku 

Operacyjnym 

 

6 

8. Pielęgniarstwo 

w opiece 

długoterminowej 

 

40 godzin 

/ 1 tydzień 

 

2 

 

       40 godzin 

      / 1 tydzień 

 

2 

9. Geriatria                    

i pielęgniarstwo 

geriatryczne 

 

80 godzin 

/ 2 tygodnie 

 

3 

 

80 godzin 

/ 2 tygodnie 

 

3 

10. Neurologia                   

i pielęgniarstwo 

neurologiczne 

 

80 godzin 

/ 2 tygodnie 

 

3 

 

80 godzin 

/ 2 tygodnie 

 

3 

8. Psychiatria                 

i pielęgniarstwo 

psychiatryczne 

 

80 godzin 

/ 2 tygodnie 

 

3 

 

80godzin 

/ 2 tygodnie 

 

3 

11. Anestezjologia                  

i pielęgniarstwo       

w zagrożeniu życia 

 

80 godzin 

/ 2 tygodnie 

 

3 

 

80 godzin 

/ 2 tygodnie 

 

3 

12. Opieka paliatywna 40godzin 

/ 1 tydzień 

2 40 godzin 

/ 1 tydzień 

2 

 Razem 1100 godzin/ 

27,5 tygodnia 

41 1200godzin/ 

30 tygodni 

46 
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Indeks  umiejętności  pielęgniarskich stworzony  w  celu  usprawnienia  dokumentowania  

rozwoju nabywanych umiejętności praktycznych. 

 

Poziom 1.   Obserwacja procedur. 

Poziom 2.   Wykonanie umiejętności z pomocą osoby nadzorującej. 

Poziom 3.   Wykonanie umiejętności pod kierunkiem osoby nadzorującej. 

Poziom 4.   Wykonanie  umiejętności  samodzielnie,  bezpiecznie,  kompetentnie z 

uzasadnieniem swojego działania, w obecności osoby nadzorującej. 
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V. KRYTERIA OCENY UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH 

KRYTERIA 

OGÓLNE 
 

PUNKTY 

 

Zakres oceny 

Zasady: Sprawność: Skuteczność: Samodzielność: Komunikowanie się 

z pacjentem; 

Postawa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób 

wykonania 

czynności 

 

2 przestrzega zasad, 

właściwa technika 

i 

kolejność 

wykonania 

czynności 

 

czynności 

wykonuje 

pewnie, 

energicznie 

 

postępowanie 

uwzględnia 

sytuację 

pacjenta, osiąga 

cel 

 

działania 

wykonuje 

całkowicie 

samodzielnie 

 

poprawny, 

samodzielny, 

skuteczny dobór 

treści 

 

potrafi krytycznie 

ocenić 

i analizować swoje 

postępowanie, 

współpracuje 

z. zespołem 

terapeutycznym, pełna 

identyfikacja z rolą 

zawodową 

1 przestrzega zasady 

po 

ukierunkowaniu 

 

czynności 

wykonuje mało 

pewnie, 

po krótkim 

zastanowieniu 

 

nie zawsze 

uwzględnia 

sytuację 

zdrowotną 

pacjenta, osiąga 

cel po 

ukierunkowaniu 

 

wymaga 

przypomnienia 

i ukierunkowania 

w niektórych 

działaniach 

 

wymaga 

naprowadzania, 

ukierunkowania 

w 

wyborze treści 

 

ma trudności 

w krytycznej ocenie 

i analizie swojego 

postępowania, we 

współpracy 

z zespołem 

terapeutycznym oraz 

w identyfikacji z .rolą 

zawodową 

0 nie przestrzega 

zasad, chaotycznie 

wykonuje 

działania 

 

czynności 

wykonuje 

niepewnie, 

bardzo 

wolno 

 

nie bierze pod 

uwagę 

indywidualnej 

sytuacji pacjenta, 

nie osiąga celu 

 

wymaga stałego 

naprowadzania 

i przypominania 

w każdym 

działaniu 

 

nie potrafi 

utrzymać 

kontaktu 

werbalnego 

z 

pacjentem 

 

nie potrafi krytycznie 

ocenić i analizować 

swojego postępowania, 

nie współpracuje 

z zespołem 

terapeutycznym, nie 

identyfikuje się z rolą 

zawodową 
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Europejski System Ocen: 

Punktacja Ocena ECTS 

 

Definicja przyjęta w programach UE 

 

12-11 5.0 bardzo dobry 

 
A Wysoki poziom wykonania czynności – wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów. 

 

10 4.5 dobry plus 

 
B Powyżej średniego standardu – z pewnymi błędami. 

 

9 4.0 dobry 

 
C Generalnie solidna praca z zauważalnymi błędami. 

 

8 3.5 dostateczny plus 

 
D Zadowalający, ale ze znaczącymi brakami. 

 

7 3.0 dostateczny 

 
E Praca spełnia minimalne kryteria. 

 

6-0 2.0 niedostateczny 

 
F Praca nie spełnia minimalnych kryteriów – student wymaga powtórzenia całości materiału. 
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PODSTAWY  PIELĘGNIARSTWA 

PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI  PIELĘGNIARSKICH 

 

 

L.p. 

 

WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH W 

ZAWODZIE PIELĘGNIARKI 

ZALICZENIE 

UMIEJĘTNOŚCI 

Poziom wykonania 

ocena / data /podpis 

1. 2. 3. 4. 

C1P_U06 Wykonuje testy diagnostyczne dla oznaczenia: 

 ciał ketonowych 

    

 glukozy we krwi i w moczu     

 cholesterolu we krwi;     

C1P_U08 Monitoruje stan zdrowia pacjenta podczas pobytu w 

szpitalu i ocenia podstawowe parametry życiowe 

 wykonuje pomiar temperatury ciała,  interpretuje, 

dokumentuje 

    

 wykonuje pomiar tętna, interpretuje, dokumentuje     

 wykonuje pomiar oddechu, interpretuje, 

dokumentuje 

    

 wykonuje pomiar ciśnienia tętniczego krwi, 

obwodów interpretuje, dokumentuje 

    

 wykonuje pomiar saturacji, szczytowego 

przepływu wydechowego interpretuje, dokumentuje 

    

 wykonuje pomiary antropometryczne (pomiar 

masy ciała, wzrostu, wskaźnika BMI, wskaźników 

dystrybucji tkanki tłuszczowej: WHR, WHtR, grubości 

fałdów skórno-tłuszczowych) interpretuje, dokumentuje; 

    

C1P_U09 Pobiera materiał do badań laboratoryjnych i 

mikrobiologicznych: 

 krew 

    

 mocz     

 kał     

 plwocina     

 wymazy;     

C1P_U10 Stosuje zabiegi przeciwzapalne;     
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C1P_U12 Podaje pacjentowi leki różnymi drogami, zgodnie z 

pisemnym zleceniem lekarza lub zgodnie z posiadanymi 

kompetencjami 

 doustnie, podjęzykowo 

    

 wziewnie     

 na skórę i błony śluzowe     

 śródskórnie     

 podskórnie     

 domięśniowo     

 dożylnie     

 oblicza dawki leków;     

C1P_U14 Wykonuje  płukanie: 

  jamy ustnej, gardła 

    

 oka     

 ucha     

 żołądka     

 pęcherza moczowego     

 przetoki jelitowej, rany;     

C1P_U15 Zakłada i usuwa cewnik z żył obwodowych;     

Wykonuje kroplowe wlewy dożylne ;     

C1P_U16 Wykorzystuje dostępne metody karmienia pacjenta 

 doustnie 

     

 przez zgłębnik     

 przez przetoki odżywcze;     

C1P_U17 Przemieszcza i pozycjonuje pacjenta z wykorzystaniem 

różnych technik i metod; 

    

C1P_U18 Wykonuje 

 gimnastykę oddechową 

    

  drenaż ułożeniowy     

 odśluzowywanie dróg oddechowych      

 inhalację;     

C1P_U19 Wykonuje: 

 nacieranie, oklepywanie 

    

 ćwiczenia czynne i bierne     
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C1P_U20 Wykonuje zabiegi higieniczne: 

 słanie łóżka z pacjentem 

    

 zmianę bielizny pościelowej i osobistej pacjenta     

 toaletę ciała choremu leżącemu w łóżku     

 mycie głowy choremu leżącemu     

  przewijanie dziecka, ubieranie i przebieranie     

 kąpiel niemowlęcia     

 pielęgnację kikuta pępowiny;     

C1P_U21 Pielęgnuje skórę i jej wytwory oraz błony śluzowe z 

zastosowaniem środków farmakologicznych i materiałów 

medycznych, w tym stosuje kąpiele lecznicze: 

 zakłada czepiec p/wszawiczy  

    

 wykonuje toaletę jamy ustnej;     

C1P_U22 Ocenia ryzyko rozwoju odleżyn i stosuje działania 

profilaktyczne; 

    

C1P_U23 Wykonuje zabiegi doodbytnicze;     

C1P_U24 Zakłada cewnik do pęcherza moczowego, monitoruje 

diurezę i usuwa cewnik; 

    

C1P_U25 Zakłada zgłębnik do żołądka oraz monitoruje i usuwa 

zgłębnik; 

    

C1P_U26 Prowadzi dokumentację medyczną oraz posługuje się nią     

C1P_U48 Wdraża standardy postępowania zapobiegającego 

zakażeniom szpitalnym; 

    

C1P_U49 Stosuje środki ochrony własnej, pacjentów i 

współpracowników przed zakażeniami; 
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BADANIA FIZYKALNE   

 

 

WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH W ZAWODZIE 

PIELĘGNIARKI 

 

Poziom wykonania 

ocena / data /podpis 

1. 2. 3. 4. 

C1P_U43 Przeprowadza badanie podmiotowe pacjenta, analizuje i 

interpretuje jego wyniki; 

    

C1P_U44 Rozpoznaje i interpretuje podstawowe odrębności w 

badaniu dziecka i osoby dorosłej, w tym osoby w 

podeszłym wieku; 

    

C1P_U45 Wykorzystuje techniki badania fizykalnego do oceny 

fizjologicznych i patologicznych funkcji: 

  skóry 

    

 zmysłów     

 głowy     

 klatki piersiowej, gruczołów piersiowych     

 jamy brzusznej     

  narządów płciowych     

 układu sercowo-naczyniowego     

 układu oddechowego     

 obwodowego układu krążenia     

 układu mięśniowo-szkieletowego     

 układu nerwowego     

Dokumentuje  wyniki badania fizykalnego 

i wykorzystuje je do oceny stanu zdrowia pacjenta; 

    

C1P_U46 Przeprowadza kompleksowe badanie podmiotowe i 

przedmiotowe pacjenta, dokumentuje wyniki badania oraz 

dokonuje ich analizy dla potrzeb opieki pielęgniarskiej; 

    

C1P_U47 Przeprowadza badanie fizykalne z wykorzystaniem 

systemów teleinformatycznych lub systemów łączności; 

    

C1P_K07 Dostrzega i rozpoznaje własnych ograniczenia w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz 

dokonuje samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych; 

    

Ocena /podpis                  / 
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PODSTAWY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 

 

 

WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH W ZAWODZIE 

PIELĘGNIARKI 

PRACOWNIA 

Poziom wykonania 

ocena / data /podpis 

1. 2. 3. 4. 

D1P_U27 Udziela pierwszej pomocy w stanach bezpośredniego 

zagrożenia życia; 

    

D1P_U28 Doraźnie unieruchamia złamania kości, zwichnięcia i 

skręcenia oraz przygotowuje pacjenta do transportu; 

    

D1P_U29 Doraźnie tamuje krwawienia i krwotoki;     

D1P_U30 Wykonuje podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób 

dorosłych i dzieci oraz stosuje:   

 automatyczny defibrylator zewnętrzny 

(Automated External Defibrillator, AED) 

    

 bez przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych      

 przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych z 

zastosowaniem dostępnych urządzeń nad głośniowych 

    

D1P_K07 Dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz 

dokonuje samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych; 

    

           

 Ocena /podpis        

 

                  

                  / 
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ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE 

 

 

PODSTAWY  PIELĘGNIARSTWA 

 

 

WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI 

PRAKTYCZNYCH W ZAWODZIE 

PIELĘGNIARKI 

 

 

ZAJĘCIA 

PRAKTYCZNE 

PRAKTYKI 

ZAWODOWE 

Potwierdzenie 

wykonania 

Ocena /data / podpis 

Potwierdzenie 

wykonania 

Ocena /data / podpis 

C1P_U01 Stosuje wybraną metodę 

pielęgnowania w opiece nad 

pacjentem; 

  

C1P_U02 Gromadzi informacje w 

celu rozpoznania stanu 

zdrowia pacjenta metodą: 

 wywiadu 

  

 obserwacji 

 

 

  

 pomiarów 

 

 

  

 badania przedmiotowego  

 

 

  

 analizy dokumentacji 

 

 

  

Formułuje diagnozy 

pielęgniarskie; 

 

  

C1P_U03 Ustala cele i plan opieki 

pielęgniarskiej; 

 

 

  

Realizuje plan opieki  

wspólnie z pacjentem i jego 

rodziną; 

 

  

C1P_U04 Monitoruje stan zdrowia 

pacjenta podczas pobytu w 

szpitalu lub innych 

jednostkach organizacyjnych 

systemu ochrony zdrowia; 
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C1P_U05 Dokonuje bieżącej i końcowej 

oceny stanu zdrowia pacjenta i 

podejmowanych działań 

pielęgniarskich; 

  

C1P_U06 Wykonuje testy 

diagnostyczne dla 

oznaczenia: 

 ciał ketonowych  

  

 glukozy we krwi i w 

moczu 

 

 

  

 cholesterolu we krwi 

 

 

  

C1P_U07 Prowadzi, dokumentuje i 

ocenia bilans płynów 

pacjenta; 

 

  

C1P_U08 

 

 

Wykonuje 

  pomiar temperatury ciała  

 

 

  

 pomiar tętna 

 

 

  

  pomiar oddechu 

 

 

  

 pomiar ciśnienia 

tętniczego krwi, 

ośrodkowego ciśnienia 

żylnego, obwodów 

  

  pomiar saturacji, 

szczytowego przepływu 

wydechowego 

 

  

  pomiary 

antropometryczne 

(pomiar masy ciała, 

wzrostu, wskaźnika BMI, 

wskaźników dystrybucji 

tkanki tłuszczowej: WHR, 

WHtR, grubości fałdów 

skórno-tłuszczowych); 
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C1P_U09 Pobiera materiał do badań 

laboratoryjnych i 

mikrobiologicznych;   

  

Asystuje lekarzowi przy 

badaniach diagnostycznych 

 

 nakłucia jamy brzusznej, 

  

 nakłucia opłucnej, 

 

 

 

  

 pobranie szpiku, 

 

 

 

  

 punkcji lędźwiowej, 

 

 

 

  

C1P_U10 Stosuje zabiegi 

przeciwzapalne; 

 

 

  

C1P_U11 Przechowuje i przygotowuje 

leki zgodnie z obowią-

zującymi standardami; 

 

  

C1P_U12 Podaje pacjentowi leki 

różnymi drogami, zgodnie z 

pisemnym zleceniem lekarza 

lub zgodnie z posiadanymi 

kompetencjami; 

  

Oblicza dawki leków; 

 

 

 

 

  

C1P_U14 Wykonuje płukanie jamy 

ustnej, gardła, oka, ucha, 

żołądka, pęcherza 

moczowego, przetoki 

jelitowej i rany; 

 

   

C1P_U15 Zakłada i usuwa cewnik z 

żył obwodowych; 
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Wykonuje kroplowe wlewy 

dożylne; 

 

 

 

  

Monitoruje i pielęgnuje 

miejsce wkłucia obwodo-

wego, wkłucia centralnego i 

portu naczyniowego; 

 

 

  

C1P_U16 Wykorzystuje dostępne 

metody karmienia pacjenta: 

 doustnie 

 

 

 

 

  

 przez zgłębnik 

 

 

 

  

 przez przetoki odżywcze 

 

 

 

 

  

C1P_U17 Przemieszcza i pozycjonuje 

pacjenta z wykorzystaniem 

różnych technik i metod; 

 

 

  

C1P_U18 Wykonuje: 

 gimnastykę oddechową 

 

 

 

 

  

 drenaż ułożeniowy 

 

 

  

 

  

 odśluzowywanie dróg 

oddechowych 

 

 

 

  

 inhalację 
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C1P_U19 Wykonuje: 

 nacieranie, oklepywanie  

 

 

  

 ćwiczenia czynne  

i bierne, 

 

 

 

  

C1P_U20 Wykonuje zabiegi 

higieniczne: 

  

 

 

  

C1P_U21 Pielęgnuje skórę i jej 

wytwory oraz błony śluzowe 

z zastosowaniem środków 

farmakologicznych i 

materiałów medycznych, w 

tym stosuje kąpiele 

lecznicze; 

  

C1P_U22 Ocenia ryzyko rozwoju 

odleżyn i stosuje działania 

profilaktyczne; 

 

 

 

  

C1P_U23 Wykonuje zabiegi 

 doodbytnicze; 

 

 

 

  

C1P_U24 Zakłada cewnik do pęcherza 

moczowego, monitoruje 

diurezę i usuwa cewnik; 

 

 

  

C1P_U25 Zakłada zgłębnik do żołądka 

oraz monitoruje i usuwa 

zgłębnik; 

 

 

  

C1P_U26 Prowadzi dokumentację 

medyczną oraz posługuje się 

nią; 

 

 

  

C1P_U36 Stosuje diety terapeutyczne w 

wybranych schorzeniach; 
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C1P_U48 Wdraża standardy 

postępowania 

zapobiegającego zakażeniom 

szpitalnym; 

 

  

C1P_U49 Stosuje środki ochrony 

własnej, pacjentów i 

współpracowników przed 

zakażeniami; 

 

  

C1P_U51 Posługuje się w praktyce 

dokumentacją medyczną 

oraz przestrzega zasad 

bezpieczeństwa i poufności 

informacji medycznej oraz 

prawa ochrony własności 

intelektualnej; 

 

  

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
 

 

Ocena /data / podpis 

 

Ocena /data / podpis 

C1P_K01 Kieruje się dobrem pacjenta, 

poszanowaniem godności i 

autonomii osób 

powierzonych opiece, 

okazuje zrozumienie dla 

różnic światopoglądowych i 

kulturowych oraz empatię w 

relacji z pacjentem i jego 

rodziną; 

  

C1P_K02 Przestrzega praw pacjenta 

 

 

 

  

C1P_K03 Samodzielnie i rzetelnie 

wykonuje zawód zgodnie z 

zasadami etyki, w tym 

przestrzega wartości i 

powinności moralnych w 

opiece nad pacjentem; 

 

  

C1P_K04 Ponosi odpowiedzialność za 

wykonywane czynności 

zawodowe; 

 

 

  

C1P_K05 Zasięga opinii ekspertów w 

przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem 

problemu; 
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C1P_K06 Przewiduje i uwzględniania 

czynniki wpływające na 

reakcje własne i pacjenta; 

 

 

  

C1P_K07 Dostrzega i rozpoznaje 

własne ograniczenia w 

zakresie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji 

społecznych oraz dokonuje 

samooceny deficytów i 

potrzeb edukacyjnych. 
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PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 

 

 

WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI 

PRAKTYCZNYCH W ZAWODZIE 

PIELĘGNIARKI 

 

 

ZAJĘCIA 

PRAKTYCZNE 

 

PRAKTYKI 

ZAWODOWE 

 

Potwierdzenie 

wykonania 

Ocena /data / podpis 

Potwierdzenie 

wykonania 
Ocena /data / podpis 

C1P_U13 Wykonuje szczepienia 

przeciw grypie, WZW i 

tężcowi; 

 

 

  

C1P_U31 Uczy pacjenta samokontroli 

stanu zdrowia; 

 

 

 

  

C1P_U33 Realizuje świadczenia 

zdrowotne w zakresie 

podstawowej opieki 

zdrowotnej 

 przeprowadza testy 

przesiewowe (wzroku, 

słuchu, wad postawy, 

chorób serca, chorób 

nowotworowych), 

  

 przygotowuje i prowadzi 

wizytę patronażową 

niemowlęcia w 

środowisku 

zamieszkania, 

 

  

 ocenia wydolność 

pielęgnacyjno – 

opiekuńczą rodziny nad 

chorym w środowisku 

zamieszkania (deficyt 

samoopieki i cel 

pielęgnowania); 

 

  

C1P_U34 Ocenia środowisko 

zamieszkania, nauczania i 

wychowania oraz pracy w 

zakresie rozpoznawania 

problemów zdrowotnych; 
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C1P_U35 Ocenia stan odżywienia 

organizmu z wykorzystaniem 

metod antropometrycznych, 

biochemicznych i badania 

podmiotowego oraz 

prowadzi poradnictwo w 

zakresie żywienia; 

  

C1P_U37 Dobiera środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego i wystawia na 

nie recepty w ramach 

realizacji zleceń lekarskich 

oraz udziela informacji na 

temat ich stosowania; 

  

C1P_U43 Przeprowadza badanie 

podmiotowe pacjenta, 

analizuje i interpretuje jego 

wyniki; 

  

C1P_U44 Rozpoznaje i interpretuje 

podstawowe odrębności w 

badaniu dziecka i osoby 

dorosłej, w tym osoby w 

podeszłym wieku; 

  

C1P_U45 Wykorzystuje techniki 

badania fizykalnego do 

oceny fizjologicznych i 

patologicznych funkcji skóry, 

zmysłów, głowy, klatki 

piersiowej, gruczołów 

piersiowych, jamy brzusznej, 

narządów płciowych, układu 

sercowo-naczyniowego, 

układu oddechowego, 

obwodowego układu 

krążenia, układu mięśniowo-

szkieletowego i układu 

nerwowego oraz 

dokumentuje wyniki badania 

fizykalnego 

i wykorzystuje je do oceny 

stanu zdrowia pacjenta; 

  

C1P_U46 Przeprowadza kompleksowe 

badanie podmiotowe i 

przedmiotowe pacjenta, 

dokumentuje wyniki badania 

oraz dokonuje ich analizy dla 

potrzeb opieki 

pielęgniarskiej; 
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C1P_U47 Przeprowadza badanie 

fizykalne z wykorzystaniem 

systemów 

teleinformatycznych lub 

systemów łączności; 

  

C1P_U48 Wdraża standardy 

postępowania 

zapobiegającego zakażeniom 

szpitalnym; 

  

C1P_U49 Stosuje środki ochrony 

własnej, pacjentów i 

współpracowników przed 

zakażeniami; 

  

C1P_U51 Posługuje się w praktyce 

dokumentacją medyczną 

oraz przestrzega zasad 

bezpieczeństwa i poufności 

informacji medycznej oraz 

prawa ochrony własności 

intelektualnej; 

  

C1P_U52 Posługuje się znakami języka 

migowego i innymi 

sposobami oraz środkami 

komunikowania się w opiece 

nad pacjentem z 

uszkodzeniem słuchu; 

  

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

 

Ocena /data / podpis 

 

Ocena /data / podpis 

C1P_K02 Przestrzega praw pacjenta; 

 

 

  

C1P_K04 Ponosi odpowiedzialność za 

wykonywane czynności 

zawodowe; 

 

 

  

C1P_K05 Zasięga opinii ekspertów w 

przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem 

problemu; 

 

 

  

C1P_K06 Przewiduje i uwzględniania 

czynniki wpływających na 

reakcje własne i pacjenta; 
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PROMOCJA ZDROWIA 

 

 

WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH W 

ZAWODZIE PIELĘGNIARKI 

 

 

 

ZAJĘCIA 

PRAKTYCZNE 

 

Potwierdzenie 

wykonania 

Ocena /data / podpis 

C1P_U28 Ocenia potencjał zdrowotny pacjenta i jego rodziny z 

wykorzystaniem skal, siatek i pomiarów; 

 

 

 

C1P_U29 Rozpoznaje uwarunkowania zachowań zdrowotnych 

pacjenta i czynniki ryzyka chorób wynikających ze 

stylu życia; 

 

 

C1P_U30 Dobiera metody i formy profilaktyki i prewencji 

chorób oraz kształtuje zachowania zdrowotne różnych 

grup  społecznych; 

 

 

C1P_U31 Uczy pacjenta samokontroli stanu zdrowia; 

 

 

 

 

C1P_U32 Opracowuje i wdraża indywidualne programy promocji 

zdrowia pacjentów, rodzin i grup społecznych; 

 

 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

 

Ocena /data / podpis 

C1P_K01 Kieruje się dobrem pacjenta, poszanowaniem godności 

i autonomii osób powierzonych opiece, okazuje  

zrozumienie dla różnic światopoglądowych i 

kulturowych oraz empatię w relacji z pacjentem i jego 

rodziną; 

 

C1P_K04 Ponosi  odpowiedzialność za wykonywane czynności 

zawodowe; 

 

C1P_K05 Zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu; 

 

C1P_K07 Dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz 

dokonywania samooceny deficytów i potrzeb 

edukacyjnych; 
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ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 

 

 

 

 

 

WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH 

W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI 

 

PRZEDMIOTY 

 

Choroby 

wewnętrzne i 

pielęgniarstwo 

internistyczne 

Pediatria i 

pielęgniarstwo 

pediatryczne 

Chirurgia i 

pielęgniarstwo 

chirurgiczne 

Pielęgniarstwo 

w opiece 

długoterminowej 

Geriatria i 

pielęgniarstwo 

geriatryczne 

Żłobek Blok operacyjny 

Ocena / data 

/ podpis 

Ocena / data 

 / podpis 

Ocena / data 

 / podpis 

Ocena / data 

/ podpis 

Ocena / data 

/ podpis 

D1P_U01 Gromadzi informacje, formułuje diagnozę 

pielęgniarską, ustala cele i plan opieki 

pielęgniarskiej, wdraża interwencje pielęgniarskie 

oraz dokonuje ewaluacji opieki pielęgniarskiej; 

     

D1P_U02 Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki 

pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia 

dotyczące  chorób i uzależnień; 

 

     

D1P_U03 Prowadzi profilaktykę powikłań występujących w 

przebiegu chorób; 

 

 

 

 

 

    

D1P_U04 Organizuje izolację pacjentów z chorobą zakaźną w 

miejscach publicznych i w warunkach domowych; 
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D1P_U15 Dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, dynamikę 

jej zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską, z 

uwzględnieniem narzędzi informatycznych do 

gromadzenia danych; 

     

D1P_U17 Prowadzi u osób dorosłych i dzieci żywienie 

dojelitowe (przez zgłębnik i przetokę odżywczą) oraz 

żywienie pozajelitowe; 

 

     

D1P_U18 Rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego, 

dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczo-

pielęgnacyjnego; 

 

     

D1P_U22 Przekazuje informacje członkom zespołu 

terapeutycznego o stanie zdrowia pacjenta; 

 

     

D1P_U24 Ocenia  poziom bólu, reakcję pacjenta na ból i jego 

nasilenie oraz stosuje farmakologiczne i 

niefarmakologiczne postępowanie przeciwbólowe; 

 

     

 

D1P_U26 Przygotowuje i podaje pacjentom leki różnymi 

drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza: 

 doustnie, podjęzykowo 

 

 

 

 

 

 

    

 Wziewnie 
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 na skórę i błony śluzowe 

 

 

 

     

 iniekcje (i.m., s.c.,i.v.) 

 

 

 

     

D1P_U05 Ocenia rozwój psychofizyczny dziecka, wykonuje 

testy przesiewowe i wykrywa zaburzenia w rozwoju; 

 

 

X  X X X 

 

D1P_U06 Dobiera technikę i sposoby pielęgnowania rany, w 

tym zakładania opatrunków; 

 

 

X X  X X 

D1P_U07 Dobiera metody i środki pielęgnacji ran na podstawie 

ich klasyfikacji ; 

 

 

 

X X  X X 

D1P_U08 Rozpoznaje powikłania po specjalistycznych 

badaniach diagnostycznych i zabiegach 

operacyjnych; 

 

   X X 

 

D1P_U09 Doraźnie podaje pacjentowi tlen i monitoruje jego 

stan podczas tlenoterapii; 

 

 

 X  X  
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D1P_U10 Wykonuje badanie elektrokardiograficzne i 

rozpoznaje zaburzenia zagrażające życiu; 

 

 

 X X X X 

D1P_U11 Modyfikuje dawkę stałą insuliny szybko i krótko 

działającej; 

 

 

 

 X X X X 

D1P_U12 Przygotowuje pacjenta fizycznie i psychicznie do 

badań diagnostycznych; 

 

 

 

   X  

D1P_U13 Wystawia skierowania na wykonanie określonych 

badań diagnostycznych; 

 

 

 

X X X  X 

D1P_U14 Przygotowuje  zapisy form recepturowych substancji 

leczniczych w ramach kontynuacji leczenia; 

 

 

 

X X X  X 

D1P_U16 Uczy pacjenta i jego opiekuna doboru oraz 

użytkowania sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego 

i wyrobów medycznych; 

 

 X    

D1P_U19 Pielęgnuje pacjenta z przetoką jelitową oraz rurką 

intubacyjną i tracheotomijną; 

 

X X  X X 
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D1P_U21 Prowadzi rehabilitację przyłóżkową i aktywizację z 

wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej; 

 

 

X X    

D1P_U23 Asystuje lekarzowi w trakcie badań 

diagnostycznych; 

 

 

   X  

D1P_U25 Postępuje zgodnie z procedurą z ciałem zmarłego 

pacjenta; 

 

 

X X X  X 

D1P_K01 Kieruje się dobrem pacjenta, poszanowaniem 

godności i autonomii osób powierzonych opiece, 

okazywaniem zrozumienia dla różnic 

światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w 

relacji z pacjentem i jego rodziną; 

     

D1P_K02 Przestrzega praw pacjenta; 

 

 

 

     

D1P_K03 Samodzielnie i rzetelnie wykonuje zawód zgodnie z 

zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i 

powinności moralnych w opiece nad pacjentem; 

 

     

D1P_K04 Ponosi odpowiedzialność za wykonywane czynności 

zawodowe; 
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D1P_K05 Zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu; 

 

 

 

     

D1P_K06 Przewiduje i uwzględniania czynniki wpływające na 

reakcje własne i pacjenta; 

 

 

 

     

D1P_K07 Dostrzega  i rozpoznaje własne  ograniczenia w 

zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych oraz dokonuje samooceny deficytów i 

potrzeb edukacyjnych; 
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ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 

 

 

 

 

 

WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH 

W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI 

 

PRZEDMIOTY 

Neurologia i 

pielęgniarstwo 

neurologiczne 

 

 

Położnictwo, 

ginekologia i 

pielęgniarstwo 

położniczo-

ginekologiczne 

Psychiatria i 

pielęgniarstwo 

psychiatryczne 

Anestezjologia i 

pielęgniarstwo w 

zagrożeniu życia 

Opieka 

paliatywna 

Ocena / data 

/ podpis 

Ocena / data 

 / podpis 

Ocena / data 

 / podpis 

Ocena / data 

/ podpis 

Ocena / data 

/ podpis 

D1P_U01 Gromadzi informacje, formułuje diagnozę 

pielęgniarską, ustala cele i plan opieki 

pielęgniarskiej, wdraża interwencje 

pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki 

pielęgniarskiej; 

     

D1P_U02 Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki 

pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia 

dotyczące  chorób i uzależnień; 

 

     

D1P_U03 Prowadzi profilaktykę powikłań 

występujących w przebiegu chorób; 

 

 

     

D1P_U04 Organizuje izolację pacjentów z chorobą 

zakaźną w miejscach publicznych i w 

warunkach domowych; 
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D1P_U15 Dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, 

dynamikę jej zmian i realizowaną opiekę 

pielęgniarską, z uwzględnieniem narzędzi 

informatycznych do gromadzenia danych; 

 

     

D1P_U18 Rozpoznaje powikłania leczenia 

farmakologicznego, dietetycznego, 

rehabilitacyjnego i leczniczo-pielęgnacyjnego; 

 

     

D1P_U22 Przekazuje informacje członkom zespołu 

terapeutycznego o stanie zdrowia pacjenta; 

 

 

 

 

     

D1P_U06 Dobiera technikę i sposoby pielęgnowania 

rany, w tym zakładania opatrunków; 

 

 

 

 

  X   

D1P_U07 Dobiera metody i środki pielęgnacji ran na 

podstawie ich klasyfikacji ; 

 

 

 

 

  X   

D1P_U08 Rozpoznaje powikłania po specjalistycznych 

badaniach diagnostycznych i zabiegach 

operacyjnych; 

 

 

  X  X 
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D1P_U09 Doraźnie podaje pacjentowi tlen i monitoruje 

jego stan podczas tlenoterapii; 

 

 

 

X X X  X 

D1P_U12 Przygotowuje pacjenta fizycznie i psychicznie 

do badań diagnostycznych; 

 

 

 

  X  X 

D1P_U16 Uczy pacjenta i jego opiekuna doboru oraz 

użytkowania sprzętu pielęgnacyjno-

rehabilitacyjnego i wyrobów medycznych; 

 

 

 

 X X X  

D1P_U19 Pielęgnuje pacjenta z przetoką jelitową oraz 

rurką intubacyjną i tracheotomijną; 

 

 

 

 

X X X  X 

D1P_U23 Asystuje lekarzowi w trakcie badań 

diagnostycznych; 

 

 

 

  X  X 

D1P_U25 Postępuje zgodnie z procedurą z ciałem 

zmarłego pacjenta; 

 

 

 

X X X X  
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D1P_U26 Przygotowuje i podaje pacjentom leki różnymi 

drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza: 

 doustnie, podjęzykowo 

 

 

 

 

 

  X  

 wziewnie 

 

 

 

X X X   

 na skórę i błony śluzowe 

 

 

 

 

     

 iniekcje (i.m., s.c.,i.v.) 

 

 

 

 

     

D1P_K04 Ponosi odpowiedzialność za wykonywane 

czynności zawodowe; 

 

 

 

 

     

D1P_K05 Zasięga opinii ekspertów w przypadku 

trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemu; 
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D1P_K06 Przewiduje i uwzględniania czynniki 

wpływające na reakcje własne i pacjenta; 

 

 

 

     

D1P_K07 Dostrzega  i rozpoznaje własne  ograniczenia 

w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych oraz dokonuje samooceny 

deficytów i potrzeb edukacyjnych; 
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PRAKTYKI ZAWODOWE 

 

 

 

 

 

WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH 

W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI 

 

PRZEDMIOTY 

 

Choroby 

wewnętrzne i 

pielęgniarstwo 

internistyczne 

Pediatria i 

pielęgniarstwo 

pediatryczne 

Chirurgia i 

pielęgniarstwo 

chirurgiczne 

Pielęgniarstwo 

w opiece 

długoterminowej 

Geriatria i 

pielęgniarstwo 

geriatryczne 

Ocena / data 

/ podpis 

Ocena / data 

 / podpis 

Ocena / data 

 / podpis 

Ocena / data 

/ podpis 

Ocena / data 

/ podpis 

D1P_U01 Gromadzi informacje, formułuje diagnozę 

pielęgniarską, ustala cele i plan opieki 

pielęgniarskiej, wdraża interwencje pielęgniarskie 

oraz dokonuje  ewaluacji opieki pielęgniarskiej; 

     

D1P_U02 Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki 

pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia 

dotyczące  chorób i uzależnień; 

 

     

D1P_U03 Prowadzi profilaktykę powikłań występujących w 

przebiegu chorób; 

 

 

 

 

 

    

D1P_U04 Organizuje izolację pacjentów z chorobą zakaźną w 

miejscach publicznych i w warunkach domowych; 
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D1P_U15 Dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, 

dynamikę jej zmian i realizowaną opiekę 

pielęgniarską, z uwzględnieniem narzędzi 

informatycznych do gromadzenia danych; 

     

D1P_U17 Prowadzi u osób dorosłych i dzieci żywienie 

dojelitowe (przez zgłębnik i przetokę odżywczą) 

oraz żywienie pozajelitowe; 

 

     

D1P_U18 Rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego, 

dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczo-

pielęgnacyjnego; 

 

     

D1P_U22 Przekazuje informacje członkom zespołu 

terapeutycznego o stanie zdrowia pacjenta; 

 

 

     

D1P_U24 Ocenia poziom bólu, reakcję pacjenta na ból i jego 

nasilenie oraz stosuje farmakologiczne i 

niefarmakologiczne postępowanie przeciwbólowe; 

 

 

     

D1P_U26 Przygotowuje i podaje pacjentom leki różnymi 

drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza; 

 doustnie, podjęzykowo 

 

 

 

 

 

    

 wziewnie 
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 na skórę i błony śluzowe 

 

 

 

 

     

 iniekcje (i.m., s.c.,i.v.) 

 

 

 

 

     

D1P_U05 Ocenia rozwój psychofizyczny dziecka, wykonuje 

testy przesiewowe i wykrywa zaburzenia w rozwoju; 

 

 

X  X X X 

D1P_U06 Dobiera technikę i sposoby pielęgnowania rany, w 

tym zakładania opatrunków; 

 

 

X X  X X 

D1P_U07 Dobiera metody i środki pielęgnacji ran na 

podstawie ich klasyfikacji ; 

 

 

X X  X X 

D1P_U08 Rozpoznaje powikłania po specjalistycznych 

badaniach diagnostycznych i zabiegach 

operacyjnych; 

 

   X X 

D1P_U09 Doraźnie podaje pacjentowi tlen i monitoruje jego 

stan podczas tlenoterapii; 

 

 

 X  X  
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D1P_U10 Wykonuje badanie elektrokardiograficzne i 

rozpoznaje zaburzenia zagrażające życiu; 

 

 

 X X X X 

D1P_U11 Modyfikuje dawkę stałą insuliny szybko- i krótko 

działającej; 

 

 

 

 X X X X 

D1P_U12 Przygotowuje pacjenta fizycznie i psychicznie do 

badań diagnostycznych; 

 

 

 

   X  

D1P_U13 Wystawia skierowania na wykonanie określonych 

badań diagnostycznych; 

 

 

 

X X X  X 

D1P_U14 Przygotowuje  zapisy form recepturowych substancji 

leczniczych w ramach kontynuacji leczenia; 

 

 

X X X  X 

D1P_U16 Uczy pacjenta i jego opiekuna doboru oraz 

użytkowania sprzętu pielęgnacyjno-

rehabilitacyjnego i wyrobów medycznych; 

 

 X    

D1P_U19 Pielęgnuje pacjenta z przetoką jelitową oraz rurką 

intubacyjną i tracheotomijną; 

 

 

X X  X X 



47 

D1P_U21 Prowadzi rehabilitację przyłóżkową i aktywizację z 

wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej; 

 

 

X X    

D1P_U23 Asystuje lekarzowi w trakcie badań 

diagnostycznych; 

 

 

   X  

D1P_U25 Postępuje zgodnie z procedurą z ciałem zmarłego 

pacjenta; 

 

 

X X X  X 

D1P_K01 Kieruje się dobrem pacjenta, poszanowaniem 

godności i autonomii osób powierzonych opiece, 

okazywaniem zrozumienia dla różnic 

światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w 

relacji z pacjentem i jego rodziną; 

     

D1P_K02 Przestrzega praw pacjenta; 

 

 

 

     

D1P_K03 Samodzielnie i rzetelnie wykonuje zawód zgodnie z 

zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i 

powinności moralnych w opiece nad pacjentem; 

 

 

     

D1P_K04 Ponosi odpowiedzialność za wykonywane czynności 

zawodowe; 
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D1P_K05 Zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu; 

 

 

     

D1P_K06 Przewiduje i uwzględniania czynniki wpływające na 

reakcje własne i pacjenta; 

 

 

     

D1P_K07 Dostrzega  i rozpoznaje własne  ograniczenia w 

zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych oraz dokonuje samooceny deficytów i 

potrzeb edukacyjnych; 
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PRAKTYKI ZAWODOWE 

 

 

 

 

 

WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH 

W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI 

 

PRZEDMIOTY 

Neurologia i 

pielęgniarstwo 

neurologiczne 

 

 

Położnictwo, 

ginekologia i 

pielęgniarstwo 

położniczo-

ginekologiczne 

Psychiatria i 

pielęgniarstwo 

psychiatryczne 

Anestezjologia i 

pielęgniarstwo w 

zagrożeniu życia 

Opieka paliatywna 

Ocena / data 

/ podpis 

Ocena / data 

 / podpis 

Ocena / data 

 / podpis 

Ocena / data 

/ podpis 

Ocena / data 

/ podpis 

D1P_U01 Gromadzi informacje, formułuje diagnozę 

pielęgniarską, ustala cele i plan opieki 

pielęgniarskiej, wdraża interwencje 

pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki 

pielęgniarskiej; 

     

D1P_U02 Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki 

pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia 

dotyczące  chorób i uzależnień; 

 

     

D1P_U03 Prowadzi profilaktykę powikłań 

występujących w przebiegu chorób; 

 

 

     

D1P_U04 Organizuje izolację pacjentów z chorobą 

zakaźną w miejscach publicznych i w 

warunkach domowych 
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D1P_U15 Dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, 

dynamikę jej zmian i realizowaną opiekę 

pielęgniarską, z uwzględnieniem narzędzi 

informatycznych do gromadzenia danych; 

 

     

D1P_U18 Rozpoznaje powikłania leczenia 

farmakologicznego, dietetycznego, 

rehabilitacyjnego i leczniczo-pielęgnacyjnego; 

 

     

D1P_U22 Przekazuje informacje członkom zespołu 

terapeutycznego o stanie zdrowia pacjenta; 

 

 

 

 

     

D1P_U06 Dobiera technikę i sposoby pielęgnowania 

rany, w tym zakładania opatrunków; 

 

 

 

 

  X   

D1P_U07 Dobiera metody i środki pielęgnacji ran na 

podstawie ich klasyfikacji; 

 

 

 

 

  X   

D1P_U08 Rozpoznaje powikłania po specjalistycznych 

badaniach diagnostycznych i zabiegach 

operacyjnych; 

 

 

  X  X 
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D1P_U09 Doraźnie podaje pacjentowi tlen i monitoruje 

jego stan podczas tlenoterapii; 

 

 

 

X X X  X 

D1P_U12 Przygotowuje pacjenta fizycznie i psychicznie 

do badań diagnostycznych; 

 

 

 

  X  X 

D1P_U16 Uczy pacjenta i jego opiekuna doboru oraz 

użytkowania sprzętu pielęgnacyjno-

rehabilitacyjnego i wyrobów medycznych; 

 

 

 

 X X X  

D1P_U17 Prowadzi u osób dorosłych i dzieci żywienie 

dojelitowe (przez zgłębnik i przetokę 

odżywczą) oraz żywienie pozajelitowe; 

 

 

 

          X        X   

D1P_U19 Pielęgnuje pacjenta z przetoką jelitową oraz 

rurką intubacyjną i tracheotomijną; 

 

 

 

X X X   X 

D1P_U20 Prowadzi rozmowę terapeutyczną; 

 

 

 

 

 X  X   X  X 
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D1P_U23 Asystuje lekarzowi w trakcie badań 

diagnostycznych; 

 

 

  X  X 

D1P_U24 Ocenia poziom bólu, reakcję pacjenta na ból i 

jego nasilenie oraz stosuje farmakologiczne i 

niefarmakologiczne postępowanie 

przeciwbólowe; 

 

   X   

D1P_U25 Postępuje zgodnie z procedurą z ciałem 

zmarłego pacjenta; 

 

 

 

X X X X  

 

 

 

D1P_U26 Przygotowuje i podaje pacjentom leki różnymi 

drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza: 

 

 doustnie, podjęzykowo 

 

   X  

  wziewnie 

 

 

 

X X X   

  na skórę i błony śluzowe 

 

 

 

 

     

  iniekcje (i.m., s.c.,i.v.) 
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D1P_K04 Ponosi odpowiedzialność za wykonywane 

czynności zawodowe; 

 

 

 

     

D1P_K05 Zasięga opinii ekspertów w przypadku 

trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemu; 

 

 

 

     

D1P_K06 Przewiduje i uwzględniania czynniki 

wpływające na reakcje własne i pacjenta; 

 

 

 

     

D1P_K07 Dostrzega  i rozpoznaje własne  ograniczenia 

w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych oraz dokonuje samooceny 

deficytów i potrzeb edukacyjnych; 
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VVII..  ZZAALLIICCZZEENNIIEE  ZZAAJJĘĘĆĆ  PPRRAAKKTTYYCCZZNNEEJJ  NNAAUUKKII  ZZAAWWOODDUU  

L.p. Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

Miejsce 

realizacji/ 

nazwa 

jednostki 

Termin 

realizacji / 

wymiar 

godzinowy 

Ocena Podpis 

nauczyciela 
Podpis 

studenta 

I rok studiów 

1. Podstawy 

pielęgniarstwa 

 

     

2. Pediatria  

i pielęgniarstwo 

pediatryczne 

 

 

 

    

 

 

 

 

II rok studiów 

3. Promocja zdrowia 

 

     

4. Choroby 

wewnętrzne  

i pielęgniarstwo 

 internistyczne 

     

5. Położnictwo, 

ginekologia  

i pielęgniarstwo 

położniczo – 

ginekologiczne 

     

6. Chirurgia  

i pielęgniarstwo 

chirurgiczne 

 

 

 

    

 

 

 

 

7. Opieka paliatywna 

 

     

III rok studiów 

8. Podstawowa opieka 

zdrowotna 

     

9. Pielęgniarstwo  

w opiece 

długoterminowej   

     

10. Geriatria  

i pielęgniarstwo 

geriatryczne 

     

11.  Psychiatria       
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i pielęgniarstwo 

psychiatryczne 

12. Neurologia  

i pielęgniarstwo 

neurologiczne 

 

     

  

  

VVIIII..  ZZAALLIICCZZEENNIIEE  PPRRAAKKTTYYKK  ZZAAWWOODDOOWWYYCCHH  

L.p. Rodzaj praktyki 

zawodowej   

Miejsce 

realizacji/ 

oddział 

Termin 

realizacji / 

wymiar 

godzinowy 

Ocena Podpis 

kierownika 

praktyk 

Podpis 

studenta 

I rok studiów 

1. Podstawy 

pielęgniarstwa 

 

     

2 Pediatria  

i pielęgniarstwo 

pediatryczne 

     

II rok studiów 

3. Choroby 

wewnętrzne  

i pielęgniarstwo 

internistyczne 

     

4. Położnictwo, 

ginekologia  

i pielęgniarstwo 

położniczo – 

ginekologiczne 

     

5. Chirurgia  

i pielęgniarstwo  

chirurgiczne 

 

     

6. Opieka paliatywna 

 

 

     

III rok studiów 

7. Podstawowa opieka 

zdrowotna 

 

     

8. Pielęgniarstwo  

w opiece 

długoterminowej   
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9. Geriatria  

i pielęgniarstwo 

geriatryczne 

 

     

10. Psychiatria  

i pielęgniarstwo 

psychiatryczne 

     

11. Neurologia  

i pielęgniarstwo 

neurologiczne 

     

 


