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Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego organizuje zajęcia praktyczne 

 i praktyki studenckie przewidziane w programie i planie  studiów na kierunku  

pielęgniarstwo. 

2. Regulamin kształcenia praktycznego w Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa 

Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim określa cele i zasady organizacji zajęć 

praktycznych i praktyk studenckich dla studentów kierunku pielęgniarstwo, ich przebieg, 

warunki zaliczenia oraz obowiązki organizatorów i uczestników praktyk. 

3. Regulamin kształcenia praktycznego został opracowany w oparciu o przepisy prawne, 

wśród których dla kierunku pielęgniarstwo podstawą jest  Rozporządzenie Ministra Nauki                

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

przygotowującego do wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, 

pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego 

 ( T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 755 z późn. zm). 

 4.  Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia 

studentów w ANS. Jej zaliczenie jest niezbędne do uzyskania zaliczeń poszczególnych 

semestrów w trakcie studiów, jak i uzyskania absolutorium. 

5. Szczegółowo rodzaje zajęć i praktyk, ich cele oraz zasady odbywania określa „Regulamin – 

kierunkowe wytyczne”, opracowane odrębnie dla każdego kierunku studiów. 

 6. Regulamin - kierunkowe wytyczne, o których mowa w ust.2, zostały  opracowane 

w oparciu o wskazany akt, którym jest  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, 

diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego ( T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

755 z późn. zm). 

7. Programy i plany dla poszczególnych poziomów studiów na kierunku  pielęgniarstwo  

prowadzonych w Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu 

Świętokrzyskim zawierają wymiar i czas trwania kształcenia praktycznego oraz sposób 

zaliczania, w tym liczbę punktów ECTS przyznawanych za jej zaliczenie.  

 

 



Rozdział 2. CELE i WYMIAR KSZTAŁCENIA  PRAKTYCZNEGO STUDENTÓW 

 

1. Zajęcia praktyczne i praktyki studenckie na kierunku pielęgniarstwo  mogą być 

realizowane  we wskazanych (publicznych i niepublicznych)  zakładach, których zakres 

działania został uznany przez Dziekana wydziału i Kierownika katedry za zgodny i zbieżny                 

z programem studiów na kierunku pielęgniarstwo i wskazanych w WYTYCZNYCH 

DOTYCZĄCYCH MIEJSC REALIZACJI ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK 

ZAWODOWYCH  NA STUDIACH  STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH                  

I i II STOPNIA w Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu 

Świętokrzyskim Wydział Nauk o Zdrowiu  KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO w roku  

akademickim 2022/2023 (załącznik do Regulaminu); 

2. Określa się następujące cele kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo 

(zaczerpnięte z Regulaminu  ANS):  

1) przygotowanie do praktycznego wykonywania podstawowych czynności zawodowych, 

właściwych dla absolwenta kierunku wskazanych w standardach kształcenia dla kierunku; 

 2) poznanie miejsc pracy oraz zaznajomienie się z różnymi systemami pracy na stanowisku 

pielęgniarki; 

3) zdobywanie nowych doświadczeń tak w samodzielnym, jak i zespołowym wykonywaniu 

obowiązków zawodowych; 

 4) poznawanie środowiska zawodowego, osób znaczących oraz autorytetów  

w dziedzinie swojej przyszłej aktywności zawodowej;  

5) weryfikowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie dotychczasowych studiów; 

 6) kształtowanie szeregu istotnych cech i właściwości pożądanych przez pracodawców, 

między innymi, kreatywności zawodowej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych 

(konfliktowych, stresowych), podnoszenia kultury zawodowej; 

 7) rozpoznawanie własnych kompetencji, a poprzez to możliwości odnalezienia się na 

współczesnym rynku pracy. 

3. Dla kierunku pielęgniarstwo, wymiar praktyk określony został  

w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie 

standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów lekarza, lekarza 

dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty  

i ratownika medycznego ( T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 755 z późn. zm.). 

4. Terminy zaliczenia kolejnych etapów kształcenia praktycznego  zostały określone                         

w  planach i programach studiów na kierunku.  



Rozdział 3. ZASADY ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO  

1. Organizacją kształcenia praktycznego dla studentów pielęgniarstwo  zajmuje się Uczelnia 

wyodrębniając  w programach godziny oraz punkty ECTS przewidziane na zajęci praktyczne 

i praktyki, 

 2. Uczelnia z placówkami świadczącymi usługi medyczne w zakresie  będącym przedmiotem 

nauczania zawiera porozumienia  w formie  umowy na odbycie praktyki przez studenta - 

grupę studentów ANS, w określonym przedziale i wymiarze czasowym, (ramowy wzór 

porozumienia - umowy jak załącznik nr 1 do Regulaminu uczelnianego praktyk, 

3. Student może odbyć kształcenie praktyczne tj. zajęcia w placówce wskazanej prze 

Uczelnię, a praktyki zawodowe w zakładzie wskazanym przez Uczelnię lub wyszukanym 

samodzielnie, 

4.W celu odbycia zajęć praktycznych lub/i praktyki w zakładzie wskazanym przez Uczelnię 

opiekun studenckich praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo opracowuje 

Harmonogram zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych, wg którego student posiada 

wskazane terminy realizacji zajęć lub praktyk i oddział, 

5. W celu odbycia studenckiej praktyki zawodowej w zakładzie wyszukanym samodzielnie, 

student:  

-przekazuje do Opiekuna studenckich praktyk zawodowych na kierunku  pielęgniarstwo  

informację o wybranej placówce (innej niż proponowana przez Uczelnię), 

- po uzyskaniu informacji i zaakceptowaniu miejsca odbywania praktyki przez Kierunkowego 

Opiekuna Praktyk, student otrzymuje z Uczelni skierowanie do odbycia praktyki (wzór 

skierowania opracowany  dla kierunku) jeżeli placówka tego wymaga,  

-w momencie ubiegania się o praktykę w innej placówce (niż zaproponowana przez uczelnię) 

student otrzymuje Program praktyki zawodowej (opracowany dla poszczególnych 

przedmiotów, na aktualny rok akademicki), w którym wskazane zostają:  wymiar czasowy 

praktyki do realizacji, treści  oraz efekty do osiągnięcia w toku praktyk,  

6. Bez względu na tryb odbywania praktyki i sposób skierowania na nią studentów 

obowiązuje prowadzenie ujednoliconej dokumentacji praktyk obowiązującej na kierunku  

pielęgniarstwo tj.: 

- wpis do Dzienniczka umiejętności  w rubrykach  praktyka zawodowa oraz Karcie  praktyk,  

a ww. wpis jest podstawą zaliczenia praktyki z  poszczególnych przedmiotów. 

7. Przed rozpoczęciem praktyk lub poszczególnych ich cyklów kierunkowy opiekun praktyk 

przeprowadza ze studentami zajęcia informacyjno – organizacyjne, w  trakcie których  

studenci zostają: 



 a)zapoznawani z aktualnymi przepisami ogólnymi i wewnątrzuczelnianymi dotyczącymi 

praktyk,  

 b) zasadami odbywania praktyk,  

c) z obowiązującym wymiarem praktyk na danym kierunku studiów,  

d) terminami odbywania i zaliczania poszczególnych etapów praktyk,  

e) z obowiązkami i kompetencjami osób funkcyjnych Uczelni w obszarze praktyk;  

f) obowiązkami studentów związanych z obszarem praktyk i określonych  

w  regulaminie, 

g) warunkami zaliczenia praktyk, 

h) otrzymują dokumentację dotyczącą praktyki  oraz zaznajamiani są z zasadami i sposobem 

jej prowadzenia i wypełniania, 

8. W trakcie praktyki studenci realizują jej program dokumentując osiągnięcie efektów 

zaplanowanych do osiągnięcia w poszczególnych  placówkach, 

9. Po zakończeniu poszczególnych cykli (semestr) praktyk zawodowych kierunkowi 

opiekunowie praktyk przeprowadzają ze studentami zajęcia rozliczeniowe, w trakcie których: 

-odbierają od studentów dokumentację praktyk i dokonują jej sprawdzenia i omawiają ją ze 

studentem, - wpisują zaliczenia praktyki w kartach okresowych osiągnięć studenta, 

10. W sytuacji, gdy student z przyczyn uzasadnionych nie podjął kształcenia praktycznego,               

w tym zajęć praktycznych lub/ i praktyki w wyznaczonym terminie na uzasadniony                           

i udokumentowany wniosek studenta - zaopiniowany przez opiekuna praktyk, dziekan 

wyznacza inny termin jej odbycia lub decyzje o łączeniu poszczególnych cykli obywania 

praktyk (wzór wniosku jak w Regulaminie Uczelnianym Praktyk); 

11. Z realizacji studenckich praktyk zawodowych przez studentów kierunku pielęgniarstwo 

Kierunkowy Opiekun sporządza Roczny raport z realizacji studenckich praktyk zawodowych 

na kierunku pielęgniarstwo przedkładając go Kierownikowi Katedry.   

Pozostałe warunki realizacji studenckich praktyk zawodowych  są regulowane wg wskazań  

i zapisów w Uczelnianym Regulaminie studenckich praktyk zawodowych.    

                      Opracował:                                                                    Sprawdził:              

Kierunkowy opiekun praktyk studenckich praktyk              Kierownik Katedry Pielęgniarstwa  

na kierunku pielęgniarstwo Katedry Pielęgniarstwa 

 

     Dr n o zdr. Małgorzata Cichońska                                                 Mgr Joanna Góra   

 

                 Zatwierdził:  

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu 

     Dr  n med. Monika Borek 



Załącznik 1 do Regulaminu 

Ostrowiec Św. 02.10.2022 roku  

 

 

WYTYCZNE  DOTYCZĄCE  MIEJSC  REALIZACJI  KSTAŁCENIA  PRAKTYCZNEGO 

ZAJĘĆ  PRAKTYCZNYCH  I  PRAKTYK  ZAWODOWYCH 

NA  STUDIACH  STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH  I  i  II  STOPNIA 

w Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego  w Ostrowcu Świetokrzyskim 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

 KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO  

w roku  akademickim 2022/2023 

 

Studia I stopnia- licencjackie 

Studia licencjackie, stacjonarne  - kierunek Pielęgniarstwo  

Nazwa 

przedmiotu 

Czas 

realizacji  

szkolenia 

praktycznego  

Ilość godzin Oddziały przewidziane do realizacji 

zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych  

Podstawy 

pielęgniarstwa  

I rok/sem. II Zajęcia praktyczne  
80 h  

(75 h w placówce + 

 5 w MCSM)   

 

 

 

 

 

Praktyki zawodowe  

120 g 

Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu 

Świętokrzyskim  

oddziały: wewnętrzny I lub wewnętrzny  II  

lub kardiologii, pulmonologii, Zakład 

Opiekuńczo – Leczniczy 

 

ANSG zapewnia PZ w: 

Wielospecjalistycznym Szpitalu  w Ostrowcu 

Świętokrzyskim w 

oddziałach: wewnętrzny I i II   kardiologii, 

pulmonologii, Zakład Opiekuńczo – 

Leczniczy. 

 

Student wybiera placówkę i może realizować 

PZ w szpitalu, w oddziale: 

wewnętrznym/internistycznym, neurologii, 

nefrologii, reumatologii, geriatrii, Zakładzie 

Pielęgnacyjno – Opiekuńczym,  Zakładzie 

Opiekuńczo – Leczniczym.  

Choroby 

wewnętrzne  i 

pielęgniarstwo 

internistyczne 

II rok/ sem.III Zajęcia praktyczne  
120 g  

(110 g w placówce 

 + 10 w CSM)   

 

 

Praktyki zawodowe 

160 g 

Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu 

Świętokrzyskim w 

oddziale : wewnętrzny I  lub  II 

 

ANSG zapewnia PZ w 

Wielospecjalistycznym Szpitalu  w Ostrowcu 

Świętokrzyskim w 

oddziale:  wewnętrznym I lub  II, kardiologii, 

pulmonologii. 

Student wybiera placówkę i może realizować 

PZ w Szpitalu, w oddziale: 



wewnętrznym/internistycznym, 

/chorób wewnętrznych /pulmonologii/ 

kardiologii  

Chirurgia i 

pielęgniarstwo 

chirurgiczne 

II rok/sem.III Zajęcia praktyczne  

120 g 
 (110 g w placówce  

+ 10 w CSM)   

 

 

 

Praktyki zawodowe 

160 g 

Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu 

Świętokrzyskim, w 

oddziale: chirurgii, chirurgii urazowo- 

ortopedycznej, urologii i blok operacyjny.  

 

ANSG zapewnia PZ w: 

Wielospecjalistycznym Szpitalu  w Ostrowcu 

Świętokrzyskim w 

oddziale:  chirurgii, chirurgii urazowo- 

ortopedycznej, urologii. 

 

Student wybiera placówkę i może realizować 

PZ w Szpitalu, w oddziale: chirurgii ogólnej,  

urologii, ortopedii/chirurgii urazowo- 

 ortopedycznej.  

Pediatria i 

pielęgniarstwo 

pediatryczne 

II rok/sem.IV Zajęcia  praktyczne 

160 g  
(150 g w placówce  

+ 10 w CSM)   

 

Praktyki zawodowe 

160 g 

Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu 

Świętokrzyskim  w 

oddziale pediatrii. 

 

ANSG zapewnia PZ w 

Wielospecjalistycznym Szpitalu   

w Ostrowcu Świętokrzyskim w 

oddziale pediatrii.  

 

Student wybiera placówkę i może realizować 

PZ w Szpitalu, w oddziale: pediatrii/ 

dziecięcym  

Neurologia i 

pielęgniarstwo 

neurologiczne 

II rok/sem.IV Zajęcia  praktyczne  

80 g  

(75 g w placówce +  

5 g  w MCSM)  

 

 

Praktyki zawodowe  

80 g 

Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu 

Świętokrzyskim w  

oddziale neurologii z pododdziałem 

udarowym 

 
ANSG zapewnia PZ w 

Wielospecjalistycznym Szpitalu   

w Ostrowcu Świętokrzyskim w oddziale 

neurologii z pododdziałem udarowym.  
 

Student wybiera placówkę i może 

realizować PZ w Szpitalu w oddziale 

neurologii z pododdziałem udarowym lub 

neurologii/ udarowy 

Pielęgniarstwo 

opieki 

długoterminowej  

III rok/ 

sem. V  

 

 

 

sem. VI 

Zajęcia  praktyczne  

40 g  

(35 g w placówce+ 

5 g MCSM) 

 

Praktyki zawodowe  

40 g 

Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu 

Świętokrzyskim w Zakładzie Opiekuńczo- 

Leczniczym.   

 

ANSG zapewnia PZ w: 

Wielospecjalistycznym Szpitalu   

w Ostrowcu Świętokrzyskim w Zakładzie 

Opiekuńczo- Leczniczym.   

 

Student wybiera placówkę i może realizować 



PZ w oddziale geriatrycznym, Zakładzie 

Opiekuńczo- Leczniczym,  Zakładzie 

Opiekuńczo- Pielęgnacyjnym, Domowej 

Opiece Długoterminowej.   

Anestezjologia i 

intensywna 

terapia i 

pielęgniarstwo w 

zagrożeniu życia  

III rok/sem.V Zajęcia  praktyczne 

80 g   

(70 g w placówce + 

 10 g w MCSM)   

 

 

 

 

Praktyki zawodowe  

 80 g  

Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu 

Świętokrzyskim w Oddziale Anestezjologii i 

Intensywnej Terapii, Blok Operacyjny –

Obszar anestezjologii  

 i Obszar intensywnej opieki w SOR.   

 

ANSG zapewnia PZ w 

Wielospecjalistycznym Szpitalu   

w Ostrowcu Świętokrzyskim w Oddziale 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii i 

Obszarze intensywnej opieki w SOR.   

 

Student wybiera placówkę i może realizować 

PZ w Oddziale  Intensywnej Opieki 

Medycznej,  

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii , 

Szpitalny Oddział Ratunkowy obszar 

intensywnej opieki,  Blok Operacyjny –

Obszar anestezjologii 

Geriatria i 

pielęgniarstwo 

geriatryczne 

III rok/ 

sem. V 

 

 

 

sem. VI 

Zajęcia  praktyczne  

80 g  

(70 h w placówce  

+ 10 g  w CSM)  

 

Praktyki zawodowe  

80 g 

Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu 

Świętokrzyskim w 

Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.  

 

ANSG zapewnia PZ w 

Wielospecjalistycznym Szpitalu   

w Ostrowcu Świętokrzyskim w Zakładzie 

Opiekuńczo – Leczniczym.  

 

Student wybiera placówkę i może realizować 

PZ w oddziale geriatrycznym/ geriatrii,   

Domu Pomocy Społecznej,  

Zakładzie  Pielęgnacyjno – Opiekuńczym,  

Zakładzie  Opiekuńczo – Leczniczym  

Psychiatria i 

pielęgniarstwo 

psychiatryczne  

III rok/sem.V Zajęcia  praktyczne 

 80 g  

 

 

 

 

Praktyki zawodowe  
80 g 

Środowiskowy Domu Opieki ,,Przystań”  

lub Dom Pomocy Społecznej dla osób 

przewlekle psychicznie chorych 

 

ANSG zapewnia PZ w Środowiskowym 

Domu Opieki ,,Przystań”  lub Dom 

Pomocy Społecznej dla osób przewlekle 

psychicznie chorych 

 

Student wybiera placówkę i może 

realizować PZ w oddziale psychiatrii  

dziennym /stacjonarnym lub Dom 

pomocy społecznej dla psychicznie 

chorych lub Środowiskowy dom pomocy 

dla psychicznie chorych 

Opieka III rok/sem.VI Zajęcia praktyczne  Hospicjum Stacjonarne w Domu Ulgi w 



paliatywna 40 g  

(35 g w placówce 

 + 5 g  w MCSM)  

 

Praktyki zawodowe 

  40 g 

Cierpieniu im. Jana Pawła II 

 

 

ANSG zapewnia PZ w Hospicjum 

Stacjonarne w Domu Ulgi w Cierpieniu im. 

Jana Pawła II 

 

Student wybiera placówkę i może realizować 

PZ w hospicjum stacjonarnym lub domowym 

dla dorosłych i dla dzieci lub Oddział Opieki 

Paliatywnej  

Położnictwo, 

ginekologii i 

pielęgniarstwo 

położniczo-

ginekologiczne 

II rok/  

sem. IV 

Zajęcia  praktyczne 

 80 g  

(75 g w placówce  

+ 5 g  w MCSM)  

 

 

Praktyki  zawodowe   

40 g 

 

Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu 

Świętokrzyskim  

w oddziale położniczo-ginekologicznym 

 

ANSG zapewnia PZ w oddziale 

położniczo-ginekologicznym. 

 

Student wybiera placówkę i może 

realizować PZ w oddziale położniczym,  

ginekologicznym, 

ginekologiczno-położniczym/położniczo- 

ginekologicznym   

 

Promocja 

zdrowia   

III rok/sem.VI Zajęcia  praktyczne  

20 h 

Poradnia Internistyczno –Pediatryczna 

„Lekarz” s.c.   

lub Ośrodek Leczniczo – Profilaktyczny 

,,PROMED” spółka lekarska Suda i 

partnerzy  

lub NZOZ Medyk  

lub Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej  „Rodzina”  
lub Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

NOVOMED.  

Podstawowa 

opieka zdrowotna 

III rok/sem.VI Zajęcia praktyczne  

120 g  

(110 godzin w 

placówce+ 

10 godzin w MCSM ) 

  

 

 

 

 

 

 

Praktyki zawodowe 

160 g 

Poradnia Internistyczno –Pediatryczna 

„Lekarz” s.c.   

lub Ośrodek Leczniczo – Profilaktyczny 

,,PROMED” spółka lekarska Suda i 

partnerzy  

lub NZOZ Medyk  

lub Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej  „Rodzina”  

lub Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej NOVOMED. 

 
ANSG zapewnia PZ w Poradnia 

Internistyczno –Pediatryczna „Lekarz” s.c.   

lub Ośrodek Leczniczo – Profilaktyczny 

,,PROMED” spółka lekarska Suda i 

partnerzy  

lub NZOZ Medyk  

lub Niepubliczny Zakład Opieki 



Zdrowotnej  „Rodzina”  

lub Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej NOVOMED. 

 

Student wybiera placówkę i może 

realizować PZ w Poradni/Gabinecie 

podstawowej opieki zdrowotnej/  Lekarza 

Rodzinnego.  

* Opracowane i zatwierdzone przez Radę Programową przy kierunku pielęgniarstwo wg 

standardów kształcenia do stosowania w roku akademickim 2022-2023.  

 

                                                                                     Opracował:  

                                                                                 Kierunkowy Opiekun  Praktyk Studenckich 

                                                                                                    na kierunku pielęgniarstwo  

 

Dr n o zdr. Małgorzata Cichońska   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Ostrowiec Św. 02.10.2022 roku  

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MIEJSC REALIZACJI  

PRAKTYK ZAWODOWYCH  NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH II STOPNIA 

w Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świetokrzyskim 

Wydział  Nauk o Zdrowiu  

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO  

w roku  akademickim 2022/2023 

STUDIA II STOPNIA, magisterskie  

I i II rok studia niestacjonarne II stopnia - kierunek Pielęgniarstwo 

Nazwa przedmiotu Czas 

realizacji 

praktyk 

zawodowych  

Ilość 

godzin 

Oddziały przewidziane do realizacji 

praktyk zawodowych  

Zarządzanie w 

pielęgniarstwie   

I rok/sem.II 20 h  Dyrektorzy ds. pielęgniarstwa  

 Pielęgniarki Naczelne 

 Dział Organizacji i Nadzoru 

 Pielęgniarki Oddziałowe/ koordynujące  

Poradnictwo w 

pielęgniarstwie  

I rok/sem.II 20 h   POZ/poradnia/ przychodnia 

specjalistyczna  

Endoskopia  I rok/ sem.II 40 h   Poradnia/pracownia/ przychodnia 

endoskopii   

Pielęgniarstwo i edukacja 

terapeutyczna w 

chorobach układu 

krążenia  

I rok/sem.II 40 h  Oddział  kardiologiczny/ kardiologii 

inwazyjnej /poradnia kardiologiczna  

Zajęcia fakultatywne: 

Farmakologia i ordy -- 

-nowanie produktów 

leczniczych. Wypisywanie 

recept i zleceń na środki 

ortopedyczne i specjalnego 

przeznaczeniażywieniowego   

I rok/ sem.II 20 h   Gabinet lekarza POZ w poradni, w 

przychodni  

Pielęgniarstwo i edukacja 

terapeutyczna w anestez --

-zjologii w tym wentylacja  

mechaniczna z 

tlenoterapią ciągłą 

II rok/ sem. III 40 h  Oddział anestezjologii i intensywnej 

terapii  

 Poradnia domowej wentylacji 

mechanicznej  

Pielęgniarstwo i edukacja 

terapeutyczna pacjenta z 

chorobą nowotworową 

II rok/ sem. III 40 h   Oddział onkologii/ chemioterapii/ 

radioterapii /poradnia onkologiczna 

 

Opracował:  Kierunkowy Opiekun  Praktyk Studenckich  

 studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo 

                                                                                         Dr n o zdr. Małgorzata Cichońska  


