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Podstawy prawne 

§1 

Podstawę prawną Regulaminu kształcenia praktycznego na kierunku studiów pielęgniarstwo na 

Wydziale Nauk o Zdrowiu w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej stanowi: 

ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 572 

z późn. zm.), ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 

217 z późn. zm.), ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 174 poz. 1039 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: 

lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 631), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie 

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

poz. 970), Statut Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach i Regulamin 

studiów Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach oraz plan studiów 

i program kształcenia na kierunku pielęgniarstwo studia I i II stopnia. 

 

 

I Postanowienia ogólne 

§2 

1. Kształcenie praktyczne jest integralną częścią edukacji studentów kierunku pielęgniarstwo 

na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej. 

2. Kształcenie praktyczne na kierunku pielęgniarstwo obejmuje zajęcia praktyczne i praktyki 

zawodowe. 
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3. Regulamin określa warunki organizacji kształcenia praktycznego, czas realizacji, warunki 

zaliczenia, prawa i obowiązki studenta. 

4. Celem kształcenia praktycznego jest praktyczne przygotowanie studenta do samodzielnego 

pełnienia roli zawodowej, usystematyzowanie i utrwalenie wiadomości oraz umiejętności 

nabytych w toku kształcenia teoretycznego.    

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

standardów kształcenia, planów studiów i programów kształcenia, odbywają się w miejscu 

i w terminie określonym w harmonogramie, ustalonym przez Uczelnię, w ciągu roku 

akademickiego i/lub w okresie wakacji. 

6. Odbywanie praktyk zawodowych w podmiotach leczniczych jest poprzedzone kształceniem 

studentów w pracowni umiejętności pielęgniarskich. 

7. Kształcenie praktyczne odbywa się w oparciu o bazę własną Uczelni oraz podmiotów 

leczniczych i placówek oświatowo-wychowawczych, z którymi Uczelnia ma podpisane 

porozumienia/umowy o współpracy. 

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

o współpracy z podmiotami leczniczymi oraz placówkami oświatowo - wychowawczymi. 

9. Szczegółowe warunki odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych określa 

porozumienie/umowa zawarta z podmiotami leczniczymi oraz placówkami oświatowo - 

wychowawczymi. 

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

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

pediatryczne, neurologiczne, psychiatryczne, anestezjologii i intensywnej terapii, 

geriatryczne, położnicze i ginekologiczne, podstawowej opieki zdrowotnej oraz hospicjum. 

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

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

nefrologii, neurologiczne, psychiatryczne, anestezjologii i intensywnej terapii, geriatryczne, 

położnicze, zakłady opiekuńczo-lecznicze, placówki oświatowo-wychowawcze. 

12. Zajęcia praktyczne są realizowane pod bezpośrednim nadzorem i kierunkiem nauczyciela 

akademickiego. 

13. Praktyki zawodowe są realizowane pod kierunkiem opiekuna praktyk będącego 

merytorycznym pracownikiem (pielęgniarkę) danego podmiotu leczniczego lub placówki 

oświatowo - wychowawczej i pod nadzorem koordynatora praktyk z ramienia podmiotu 

leczniczego lub placówki oświatowo – wychowawczej.  
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14. Nadzór dydaktyczno – wychowawczy oraz organizacyjny nad przebiegiem praktyk sprawuje 

Kierownik Praktyk powołany przez Rektora na wniosek Dziekana. 

15. W trakcie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakresie podstaw opieki 

pielęgniarskiej i opieki specjalistycznej student studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo 

nabywa umiejętności obejmujące: 

1) samodzielne wykonywanie zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz 

holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do pacjenta z poszanowaniem 

i respektowaniem jego praw; 

2) rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta; 

3) promowanie zdrowia i edukacji zdrowotnej jednostki i grupy społecznej; 

4) rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta; 

5) planowanie i sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem; 

6) samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, 

diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz wykonywanie medycznych 

czynności ratunkowych; 

7) podejmowanie współpracy z członkami zespołu terapeutycznego w procesie 

zapobiegania, diagnozowania, terapii, rehabilitacji i pielęgnowania; 

8) organizowanie środowiska opieki szpitalnej i domowej; 

9) organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku pracy; 

10) przygotowanie pacjenta do samoopieki i samopielęgnacji oraz opiekuna do 

sprawowania opieki nad pacjentem. 

16. W trakcie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakresie dydaktyki medycznej 

i opieki specjalistycznej student studiów II stopnia kierunku pielęgniarstwo nabywa 

umiejętności obejmujące: 

1) rozwiązywanie problemów zawodowych, szczególnie związanych z podejmowaniem 

decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych 

i warunków ich realizacji, 

2) opracowanie standardów profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia 

pacjenta oraz wdrażanie ich do praktyki zawodowej, 

3) prowadzenie badań naukowych w zakresie swojej specjalności oraz upowszechnienie 

ich wyników w celu rozwoju zawodu, wiedzy i praktyki pielęgniarskiej, podnoszenia 

jakości świadczeń oraz prowadzenia wymiany informacji, 
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4) organizowanie i nadzorowanie opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem przyjętych 

teorii i koncepcji opieki, 

5) organizowanie pracy własnej i zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

zabezpieczając interesy pacjentów, pracowników i organizacji, 

6) stosowanie przepisów prawa w działalności zawodowej, praktyce, zarządzaniu 

organizacją,  

7) opracowywanie założeń polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu 

odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską, 

8) opracowywanie i wdrażanie do praktyki zawodowej narzędzi monitorowania i oceny 

jakości opieki pielęgniarskiej, 

9) dokonywanie wyboru i stosowanie określonych metod, technik organizatorskich 

i technik zarządzania w badaniu, rozwiązywaniu problemów organizacyjnych 

i usprawnianiu pielęgniarstwa, 

10) dokonywanie wyboru optymalnych metod nauczania w zależności od specyfiki treści 

i celów,   

11) opracowywanie programów edukacji zdrowotnej i realizowanie ich w wybranych 

środowiskach społecznych, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych, 

12) sprawowanie specjalistycznej opieki nad pacjentami w różnych schorzeniach. 

 

 

II Organizacja i przebieg kształcenia praktycznego 

§3 

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

zawodowych student nie otrzymuje wynagrodzenia. 

2. Student, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywa w wyznaczonych przez Uczelnię 

podmiotach leczniczych lub innych podmiotach, z którymi Collegium Mazovia zawarła 

porozumienia/umowy. 

3. Student odbywa praktykę zawodową na podstawie skierowania wystawionego przez 

Dziekana. Skierowanie określa termin odbywania praktyk oraz pracownika podmiotu 

leczniczego lub placówki oświatowo - wychowawczej będącego opiekunem praktyk. 

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

praktyk grupowych. 
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5. Studenci studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo mogą odbywać praktyki w trybie 

praktyk grupowych lub indywidualnych. 

6. W przypadku odbywania praktyk w trybie indywidualnym student zobowiązany jest złożyć 

podanie do Dziekana wraz z pisemną opinią Kierownika Praktyk oraz zaświadczeniem 

placówki wyrażającej zgodę na przyjęcie studenta na praktykę indywidualną. 

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

8. Przed rozpoczęciem praktyk w trybie indywidualnym student zobowiązany jest do pobrania 

z Uczelni skierowania. 

9. Student studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo odbywający zajęcia praktyczne 

i praktyki zawodowe swoje codzienne czynności odnotowuje w Dzienniku praktyk 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

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

swoje codzienne czynności odnotowuje w Dzienniku praktyk stanowiącym załącznik nr 2 

do niniejszego regulaminu. 

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

program przewiduje ich realizację. 

12. Opiekun zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na bieżąco wystawia ocenę 

w Dzienniku praktyk zgodnie z przyjętymi kryteriami oceniania: 

1) 5,0 - przestrzega zasad, technik i kolejności wykonania czynności bez żadnych uwag, 

wnikliwie obserwuje pacjenta i interweniuje jeśli zachodzi potrzeba, zawsze poprawnie 

dokumentuje wykonane zadanie, przestrzega zasad etyki, respektuje prawa pacjenta, ma 

świadomość ciągłego doskonalenia swoich umiejętności, 

2) 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, 

3) 4,0 - przestrzega zasad, po ukierunkowaniu wykonuje czynności poprawnie, nie zawsze 

właściwie obserwuje pacjenta i interweniuje jeśli zachodzi potrzeba, poprawnie 

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

świadomość ciągłego doskonalenia swoich umiejętności, 

4) 3,5 - przestrzega zasad, 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 etyki, 
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respektuje prawa pacjenta, nie zawsze ma świadomość ciągłego doskonalenia swoich 

umiejętności, 

5) 3,0 - nie zawsze przestrzega zasad, wymaga nadzoru, chaotycznie wykonuje czynności, 

wykonuje proste czynności bez uwag, nie zawsze właściwie obserwuje pacjenta i nie 

interweniuje jeśli zachodzi potrzeba, nie zawsze poprawnie dokumentuje wykonane 

zadania, nie zawsze przestrzega zasad etyki, nie zawsze respektuje prawa pacjenta, nie 

ma świadomości ciągłego doskonalenia swoich umiejętności, 

6) Nie otrzymuje zaliczenia student, który: 

a. nie opanował wiedzy i umiejętności na poziomie podstawowych wymagań 

programowych, 

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. 

13. Kierownik praktyk weryfikuje dokument potwierdzający odbycie praktyk (Dziennik praktyk) 

i dokonuje zaliczenia praktyki na ocenę w karcie okresowych osiągnięć studenta. 

 

III Prawa i obowi ązki studenta 

§4 

1. Student ma prawo do: 

1) zorganizowanego procesu kształcenia praktycznego, 

2) obiektywnej oceny osiągnięć w toku kształcenia praktycznego, 

3) 30-minutowej przerwy w ciągu 8 godz. praktyk, 

2. Do obowiązków studenta należy: 

1) realizacja programu kształcenia praktycznego - zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych zgodnie z planem i programem kształcenia, 
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2) punktualne przychodzenie na zajęcia oraz realizacja zajęć w pełnym wymiarze godzin 

przewidzianym w planie studiów i programie kształcenia, 

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

4) posiadanie książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych i ubezpieczenia 

OC i NNW poszerzonego o ryzyko chorób zakaźnych obejmującego pokrycie kosztów 

postępowania profilaktycznego w przypadku ekspozycji zawodowej, 

5) przynoszenie na zajęcia Dziennika praktyk, w którym wpisywane jest zaliczenie 

praktyk, 

6) bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 

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

w miejscu kształcenia praktycznego, 

7) bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu w miejscu realizacji 

kształcenia praktycznego, 

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

kształcenie praktyczne oraz korzystanie z instrukcji i zarządzeń wewnętrznych danej 

jednostki organizacyjnej, 

9) przestrzeganie przepisów sanitarnych i przepisów BHP obowiązujących na terenie 

danego podmiotu leczniczego, 

10) przestrzeganie praw pacjenta a w szczególności zachowanie w tajemnicy informacji 

o pacjencie i jego rodzinie uzyskanych w trakcie kształcenia praktycznego, 

11) przestrzeganie zasad kultury współżycia w stosunku do pacjentów/klientów i ich rodzin, 

personelu, opiekunów kształcenia praktycznego, koleżanek i kolegów, 

12) wykonywanie poleceń przełożonych i opiekunów kształcenia praktycznego, 

13) 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 studiów I i 

II stopnia na kierunku pielęgniarstwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia 

Innowacyjnej Szkoły Wyższej. 
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2. Kwestie szczegółowe nieuregulowane w niniejszym Regulaminie, mogą być uregulowane 

odrębnymi przepisami. 

3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony uchwałą Rady Wydziału. 

4. Każdy student przed przystąpieniem do realizacji kształcenia praktycznego ma obowiązek 

zapoznania się z niniejszym regulaminem. 

§6 

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia. 

 

 

 

 

Załączniki do Regulaminu:  

1. Załącznik Nr 1 Dziennik praktyk studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo. 

2. Załącznik Nr 2 Dziennik praktyk studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo. 


