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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. 

Promocja zdrowia i 

świadczenia 

profilaktyczne 

20 24 Poradnia1,2  – podmioty lecznicze 
prowadzące działalność z 
podstawowej opieki zdrowotnej 

Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, profilaktyka. Rola i zadania współczesnej 
pielęgniarki w kontekście własnych doświadczeń i obserwacji. 
Ocena stanu zdrowia pacjenta różnych grup wiekowych  z wykorzystaniem metodyki 
(skale, siatki, pomiary przyrządowe) i dostosowanie odpowiedniego programu  promocji 
zdrowia i edukacji zdrowotnej.  
Rozpoznanie uwarunkowań zachowań zdrowotnych i czynniki ryzyka chorób 
wynikających ze stylu życia i zastosowanie programu profilaktyki i prewencji zdrowia  dla 
określonej  grupy pacjentów i rodzin.  
Opracowanie i wdrożenie indywidualnego programu promocji zdrowia pacjenta i 
rodziny z uwzględnieniem grup wsparcia.  
Profilaktyka i prewencja chorób zakaźnych, społecznych  i cywilizacyjnych w oparciu o 
programy profilaktyczne, w tym finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Sposoby inicjowania i wspierania pacjenta i rodzinę w utrzymaniu zdrowia przez  
uświadamianie zagrożeń, edukację  i tworzenie odpowiedniego środowiska 
zamieszkania, edukacji  i pracy z uwzględnieniem grup wsparcia. 
Monitorowanie rozwoju dzieci i młodzieży. Procedura bilansu zdrowia, badania 
przesiewowe. 
Procedura bilansu zdrowia dla dorosłych. 

 Terminy 10.10.2022 
– 

11.10.2022 

12.10.2022 – 
13.10.2022 

17.10.2022 – 
18.10.2022 

19.10.2022 – 
20.10.2022 

21.10.2022 
– 

24.10.2022 

25.10.2022 – 
26.10.2022 

27.10.2022 – 
28.10.2022 

3.11.2022 – 
4.11.2022 

7.11.2022 – 
8.11.2022 

9.11.2022 – 
10.11.2022 

14.11.2022 – 
15.11.2022 

16.11.2022 – 
17.11.2022 

 Liczba grup 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Liczba części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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Kryteria wymagane:  
 
1. Kadra prowadząca praktyki zawodowe powinna posiadać: 

a) minimum tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa i/lub pielęgniarka ze specjalizacją zawodową; 
b) czynne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki; 
c) wysoki poziom wiedzy merytorycznej z zakresu tematycznego zajęć, które mają zostać przeprowadzone; 
d) staż pracy w podmiocie leczniczym (minimum 5 lat) na stanowisku pielęgniarki  – zgodnie z nauczanym przedmiotem. 

2. Podmioty lecznicze, w których będą realizowane praktyki zawodowe powinny:  
a) posiadać podpisany kontrakt z NFZ na realizację świadczeń medycznych; 
b) posiadać podpisaną umowę na organizację zajęć praktycznych/praktyk zawodowych studenckich z Uczelnią; 
c) dysponować odpowiednią bazą do przeprowadzenia praktyk zawodowych; 
d) zatrudniać personel medyczny o wysokich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do prowadzenia praktyk zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo 
e) prowadzić działalność leczniczą na terenie województwa lubelskiego. 

Informacje 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. 
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. 

 


