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Wstęp
§1
Zajęcia praktyczne (zajęcia kliniczne) i praktyki zawodowe stanowią integralną część
procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Podstawowym celem zajęć
praktycznych (zajęć klinicznych) i praktyk zawodowych jest przygotowanie studenta do
sprawowania profesjonalnej, holistycznej opieki pielęgniarskiej i położniczej nad kobietą,
dzieckiem/ rodziną w określonych sytuacjach zdrowotno – społecznych oraz rozwijanie jego
zainteresowań zawodowych. Zajęcia praktyczne (zajęcia kliniczne) i praktyki zawodowe student
odbywa zgodnie planem studiów i programem kształcenia, w oparciu o harmonogram wskazujący
terminy i miejsce realizowania kształcenia praktycznego.
Zajęcia praktyczne (zajęcia kliniczne)
§2
Realizowane pod bezpośrednim nadzorem i kierunkiem nauczyciela akademickiego,
odbywają się z udziałem nauczyciela akademickiego – pielęgniarki/rza posiadającej prawo
wykonywania zawodu oraz minimum roczną praktykę zgodną z nauczanym przedmiotem/
dziedziną pielęgniarstwa.
Praktyki zawodowe
§3
1) Są realizowane pod bezpośrednim kierunkiem opiekuna– położnej/ pielęgniarki–
pracownika wskazanego przez placówkę medyczną. Praktyki zawodowe są realizowane
pod nadzorem uczelnianego opiekuna praktyk zawodowych i opiekuna z ramienia danego
zakładu.
2) Bezpośrednią opiekę nad studentem w toku praktyk zawodowych sprawuje pielęgniarka
z wykształceniem wyższym, spełniająca odpowiednie wymagania w zakresie posiadanych
kwalifikacji (wskazana przez opiekuna z ramienia zakładu).
3) Uczelniany opiekun praktyk w ramach swoich zadań odpowiada m. in. za prawidłowe
prowadzenie dokumentacji potwierdzającej zaliczenie przez studenta praktyki
zawodowej oraz dokonuje wpisów w karcie okresowych osiągnięć studenta.
4) Nadzór nad realizacją praktyki zawodowej sprawuje z ramienia uczelni – opiekun
dydaktyczny (przedmiotowy) praktyki. Nadzór nad organizacją i realizacją całości
kształcenia praktycznego sprawuje koordynator kształcenia praktycznego na kierunku
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pielęgniarstwo we współpracy z opiekunami praktyk: zawodowymi. Maksymalny czas
pracy studenta w ramach zajęć praktycznych i praktyk zawodowych to 10 h dziennie.
5) Warunkiem rozpoczęcia przez studenta zajęć praktycznych (zajęć klinicznych)
i praktyk zawodowych jest:
−

posiadanie aktualnych książeczki zdrowia do celów sanitarno–epidemiologicznych

−

zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do odbywania studiów,

−

posiadanie aktualnego badania mikrobiologicznego kału na nosicielstwo z wynikiem
ujemnym posiadanie zaświadczenia o szczepieniu ochronnym przeciw WZW typu „B” lub
wynik badania na poziom przeciwciał.

−

posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych
wypadków ( w ranach zajęć praktycznych Uczelnia zapewnia ubezpieczenie, natomiast
w czasie praktyk zawodowych student zobowiązany jest wykupić takie ubezpieczenie
osobiście

−

RTG klatki piersiowej

−

posiadanie aktualnych badań z wynikiem ujemnym: HIV; HCN anty; HBC total

6) Każdy student przed przystąpieniem do zajęć praktycznych (zajęć klinicznych) i praktyk
zawodowych ma obowiązek zapoznania się z obowiązującym Regulaminem przebiegu
kształcenia praktycznego – co poświadcza pisemnie w wykazie umiejętności do zaliczenia
podczas realizacji zajęć praktycznych (zajęć klinicznych) i praktyk zawodowych.
Obowiązki i prawa studenta
§4
1) Student ma obowiązek:
−

zapoznać się i przestrzegać regulaminu placówki medycznej, w której odbywa zajęcia
praktyczne/ praktykę zawodową, obowiązujących w niej przepisów BHP i p/pożarowych
oraz korzystać z instrukcji i zarządzeń wewnętrznych w danej jednostce,

−

przestrzegać tajemnicy zawodowej i zasad etyki zawodowej położnej,

−

przestrzegać praw pacjenta a w szczególności zachować w tajemnicy informacje
o pacjentce i jej rodzinie uzyskane w trakcie kształcenia praktycznego,

−

właściwie zorganizować własne stanowisko pracy, dbać o czystość, estetykę oraz
przestrzegać zasad reżimu sanitarno–epidemiologicznego obowiązujących w danej
jednostce,

−

wykonywać zabiegi diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjno–opiekuńcze, rehabilitacyjne
pod kierunkiem i za zgodą nauczyciela akademickiego/opiekuna praktyk,
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−

zapewnić bezpieczeństwo pacjentom i podopiecznym podczas odbywania kształcenia
praktycznego,

−

przejawiać życzliwość i szacunek dla osoby powierzonej jego opiece,

−

wykazać dbałość o aparaturę i sprzęt medyczny w placówce,

−

nosić estetyczne odzież ochronną i obuwie ochronne oraz identyfikator (nie dopuszcza się
noszenia biżuterii, kolorowych dodatków i makijażu. Włosy powinny być upięte
paznokcie krótkie, niepomalowane),

−

przestrzegać godzin rozpoczynania i kończenia zajęć (5 minut przed ustaloną godziną
student winien być gotowy do podjęcia zajęć),

−

wypracować wszystkie godziny zajęć praktycznych/praktyk zgodnie z planem
i harmonogramem,

−

systematycznie i rzetelnie przygotowywać się do zajęć, sumiennie wykonywać
powierzone mu zadania oraz godnie reprezentować Uczelnię,

−

współpracować z zespołem interdyscyplinarnym danej placówki.

2) Student ma prawo:
−

oczekiwać dobrze zorganizowanego procesu kształcenia,

−

do życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym,

−

do

konsultacji

i

pomocy koordynatora

kształcenia

praktycznego, opiekunów

dydaktycznych i praktyk zawodowych,
−

do 30-minutowej przerwy z przeznaczeniem na posiłek w czasie trwania zajęć
praktycznych i praktyk zawodowych, w miejscu i czasie wyznaczonym przez nauczyciela
akademickiego/ opiekuna praktyk,

−

uzyskać sprawiedliwą, obiektywną, jawną i zgodną z ustalonymi kryteriami ocenę,

−

uzyskać pomoc w przypadku trudności w kształtowaniu umiejętności praktycznych,

−

odbywać praktyki zawodowe w swoim miejscu zamieszkania po uzyskaniu zgody
Dziekana Wydziału oraz Dyrektora danej placówki medycznej,

−

studentka będąca w ciąży może odbywać zajęcia praktyczne (zajęcia kliniczne) i praktyki
zawodowe po uprzednim przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań do realizacji zadań przewidzianych programem zajęć,

−

zakres czynności w powyższej sytuacji określa osoba prowadząca zajęcia. W przypadku
przeciwwskazań studentka będąca w ciąży powinna złożyć podanie o urlop na czas
trwania zajęć praktycznych (zajęć klinicznych) / praktyki i ubiegać się o indywidualny to
nauczania,
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−

studenta obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych, aparatów
fotograficznych, dyktafonów, itp.,

−

studenta obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu w miejscu realizacji kształcenia
praktycznego.
Warunki zaliczenia kształcenia praktycznego
§5

1) 100% frekwencja na zajęciach praktycznych i praktykach zgodnie z harmonogramem.
2) Pozytywna ocena z zajęć praktycznych (zajęć klinicznych) / praktyki zawodowej.
Postanowienia końcowe
§6
1) Praktyki zawodowe wpisuje się do karty okresowych osiągnięć studenta wraz z innymi
zajęciami dydaktycznymi ustalonymi planem studiów, stosując skalę ocen zgodnie
z Regulaminem Studiów.
2) Zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem zaliczenia semestru, którego program
przewiduje realizację tych zajęć.
3) Studentowi, który z uzasadnionych przyczyn nie odbył praktyki zawodowej
w wyznaczonym terminie, Dziekan Wydziału może zezwolić na jej realizację w innym
terminie – pod warunkiem, że student uzyska wystarczającą liczbę punktów ECTS
w danym semestrze.
4) Warunkiem zaliczenia przez studenta praktyk zawodowych jest złożenie w terminie
każdorazowo wskazanym przez koordynatora praktyk następujących dokumentów:
−

indywidualna karta realizacji praktyk zawodowych potwierdzająca obecność studenta na
praktyce,

−

procesy pielęgnowania po jednym z każdego przedmiotu kierunkowego ocenione przez
opiekuna praktyk z ramienia placówki medycznej,

−

wykaz umiejętności do zaliczenia podczas realizacji praktyk zawodowych z wpisami
zgodnie z adekwatną do praktyki kartą indywidualną z przebiegu praktyki zawodowej
„kształcenie z zakresu ……………………………………………………….” .
Wszystkie pola karty winny być wypełnione.

5) W przypadku niezdolności studenta do odbywania zajęć praktycznych (zajęć klinicznych)
/ praktyk zawodowych spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 30 dni, należy
przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia ww. zajęć.
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