
REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO  

NA KIEUNKU PIELĘGNIARSTWO  

NA WYDZIALE NAUKI O ZDROWIU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU 

MEDYCZNEGO  

Podstawy prawne  

1.  Podstawą prawną Regulaminu kształcenia praktycznego na WNoZ są: Ustawa z dnia 

27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164, poz. 1365 z 

późn. zm.), Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. 

Nr 112 poz. 654 z późn. zm.), Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki 

i położnej (Dz. U. z 2011r. Nr 174 poz. 1039 z późn. zm), Rozporządzenie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie standardów 

kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, 

pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012r.poz. 631), Statut i Regulamin Studiów 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz plany studiów i programy kształcenia 

na kierunku studiów prowadzonych na WNoZ. 

 

 

I. KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE 

 

1. Kształtowanie umiejętności praktycznych w warunkach naturalnych jest poprzedzone 

kształtowaniem tych umiejętności w warunkach symulowanych – w pracowniach 

umiejętności pielęgniarskich. 

2. Kształcenie praktyczne może odbywać się w oparciu o bazę własną uczelni lub w innych 

podmiotach leczniczych i opiekuńczych.  

3. Miejscem kształcenia praktycznego – zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – 

powinny być oddziały: internistyczne, chirurgiczne, neurologiczne, psychiatryczne, 

medycyny ratunkowej, intensywnej terapii, opieki długoterminowej, położnicze i 

ginekologiczne w wieloprofilowych szpitalach o zasięgu regionalnym, w ośrodkach 

pielęgniarskiej opieki domowej, środowiskowej i szkolnej oraz hospicja. 

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

akademickiego. 

5. Praktyki zawodowe są realizowane pod kierunkiem osoby prowadzącej praktykę 

(pielęgniarki), pracownika danego  podmiotu leczniczego lub opiekuńczego.  



6. Nadzór nad realizacją praktyk zawodowych sprawuje opiekun praktyk w uczelni. 

 

II.  ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE 

 

W trakcie kształcenia praktycznego – zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – w zakresie 

podstaw opieki pielęgniarskiej i opieki specjalistycznej student studiów pierwszego stopnia 

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) samodzielne orzekanie o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych; 

9) organizowanie środowiska opieki szpitalnej i domowej 

10) organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku pracy 

11) przygotowanie pacjenta do samoopieki oraz opiekuna do sprawowania opieki nad 

pacjentem 

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA 

 

1. Student ma prawo do:  

a. dobrze zorganizowanego procesu kształcenia praktycznego 

b. obiektywnej oceny postępów w kształtowaniu kompetencji 

c. 30-minutowej przerwy w ciągu dyżuru (8 godz.) na spożycie posiłku 

 



 

2. Stosunek do nauki i praktyk 

Studenta obowiązuje: 

a. przygotowanie  teoretyczne zgodnie z celami programu kształcenia praktycznego 

b. bieżące i systematyczne przygotowywanie się do zajęć wynikających z programu 

szkolenia w danej placówce 

c. przestrzeganie rozkładu dyżurów i godzin pracy: 

- nie wolno samodzielnie zmieniać i opuszczać dyżurów. 

- wyznaczone miejsca pracy wolno opuścić studentowi tylko za zgodą opiekuna 

praktyk lub na jego polecenie 

d. punktualne i regularne uczęszczanie na zajęcia - spóźnienia mogą stanowić podstawę   

do odmowy przyjęcia studenta na zajęcia 

       e. postawa oraz zachowanie zgodne z przyjętą etyką zawodową 

f. dbanie o bezpieczeństwo pacjentów i powierzony sprzęt oraz używanie go zgodnie z 

przeznaczeniem 

 

3.  Stosunek do podopiecznego 

Studenta obowiązuje: 

a. wykonywanie swoich obowiązków sumiennie, cierpliwie, z poszanowaniem godności 

osobistej pacjenta z uwzględnieniem jego praw, potrzeb i życzeń 

b. przestrzegania tajemnicy zawodowej 

c. przestrzeganie praw pacjenta 

d. zakaz udzielania informacji  o pacjencie i jego sprawach osobistych rodzinie lub innym 

osobom 

 

4. Stosunek do przełożonych 

            Studenta obowiązuje: 

a. zakaz wykonywania zleceń lekarskich i innych czynności nie objętych planem 

szkolenia bez uzgodnienia z opiekunami praktyk  

b. odpowiednie zachowanie wobec podopiecznych, przełożonego, personelu i w 

kontaktach koleżeńskich 

c. wykonywanie poleceń przełożonych i opiekunów kształcenia praktycznego 

 



5.  Postanowienia ogólne  

Studenta obowiązuje : 

a. posiadanie aktualnej książeczki zdrowia, szczepień ochronnych, oraz ubezpieczeń 

NNW 

b. właściwe umundurowanie zgodne z wymogami 

c. zachowanie pełnego i estetycznego umundurowania – odzieży ochronnej, obuwia na 

zmianę, identyfikatora; braki umundurowania czy  nieestetyczny wygląd (fartuch 

wymięty) mogą stanowić podstawę do odmówienia przyjęcia studenta na zajęcia 

d. przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych 

e. zakaz korzystania z leków, sprzętu, druków i pieczątek instytucji w której odbywa 

praktyki dla celów prywatnych 

f.  bezwzględny zakaz palenia papierosów w miejscu realizacji kształcenia praktycznego 

g. spożywanie posiłków w czasie i miejscu wyznaczonym przez opiekuna praktyk 

h. za rzeczy wartościowe placówka w której odbywają się praktyki nie odpowiada 

i. podstawą zliczenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych jest odbycie pełnego 

(100%) cyklu ćwiczeń praktycznych i wywiązanie się z powierzonych studentowi 

zadań 

j.  zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń rejestrujących dźwięk 

i obraz (kamer video, tabletów, dyktafonów, aparatów fotograficznych itp) 

 

Zapoznałam / em się z Regulaminem kształcenia praktycznego 

........................................................................................ 

data / podpis studenta 

 


