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L.p. Nazwa 
przedmiotu 

Liczba 
godzin 

Liczba 
grup 

studentów 

Rodzaj placówki, gdzie mogą być 
realizowane praktyki zawodowe na 

kierunku pielęgniarstwo 

Treści programowe praktyk zawodowych 

1. Podstawowa 

opieka 

zdrowotna 

160 18 Poradnia1,2 – podmioty lecznicze 
prowadzące działalność z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej 

Opieka pielęgniarska w środowisku zamieszkania. Metody pracy z rodziną. 
Proces pielęgnowania w środowisku. Zagrożenia zdrowotne w środowisku - 
diagnozowanie.  
Opieka pielęgniarska w środowisku nauczania i wychowania. Regulacje prawne 
dotyczące opieki zdrowotnej nad uczniem w szkole. Udział pielęgniarki w 
badaniach przesiewowych i profilaktycznych u dzieci w wieku szkolnym. 
Problemy zdrowotne w populacji szkolnej i sposoby ich rozwiązywania przez 
pielęgniarkę. Dokumentacja i dokumentowanie stanu zdrowia ucznia. 
 Zagrożenia zdrowia w środowisku pracy. Badania pracowników (wstępne, 
okresowe, kontrolne). Choroby zawodowe. Program pielęgniarskiej opieki w 
wybranym środowisku pracy.  
Zadania pielęgniarki rodzinnej w praktyce. 

 Terminy 17.03 –
19.04.2021 

15.04 – 
12.05.2021 

30.04 – 
28.05.2021 

6.05 – 
2.06.2021 

13.05 – 
11.06.2021 

31.05 – 
29.06.2021 

21.06 – 
16.07.2021 

5.07 – 30.07.2021 

 Liczba grup 2 2 2 2 2 2 2 4 

 
  



K-ZP.251.07.2021      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
1. Akredytacja Ministra Zdrowia i/lub Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 

2. Odległość od siedziby Uczelni maksymalnie 100 km 

UWAGI dodatkowe:  

a. Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany liczebności grup kierowanych na zajęcia (zarówno w kierunku ich zmniejszenia jak i rozszerzenia) 
b. Terminy i godziny praktyk zawodowych odbywają się w czasie wskazanym przez Uczelnię (7.00-14.30). 
c. Dokumentacja wymagana przez Uczelnię nie może być modyfikowana przez prowadzących. 
d. Bezpośrednio po zakończeniu zajęć kompletna i prawidłowo uzupełniona dokumentacja potwierdzająca jej przeprowadzenie jest 

przekazywana Kierownikowi Szkolenia Praktycznego w siedzibie Uczelni ul. Wojsławicka 8B Instytut Nauk Medycznych 
e. Podmiot leczniczy jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przekazać do uczelni kserokopie potwierdzone za zgodność 

z oryginałem dokumentacji pracowników podmiotu leczniczego prowadzących praktyki zawodowej według wymagań postępowania 
kwalifikacyjnego. 

f. Uczelnia zastrzega sobie prawo do przeprowadzania hospitacji prowadzonych form kształcenia praktycznego. 
 


