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Praktyki zawodowe student organizuje we własnym zakresie, we właściwym  

podmiocie leczniczym 

Uwaga! Praktyki zawodowe odbywają się w oddziałach/placówkach zgodnie ze standardami 

kształcenia, tj. dla osób dorosłych i dzieci.  

 

Dla dzieci są to:  

•  oddział pediatryczny,  

•  oddział niemowlęcy,  

•  oddział patologii noworodka,  

•  oddział neonatologiczny,  

•  gabinety POZ (gabinet położnej POZ, położnej środowiska)  

 

Pozostałe praktyki dotyczą wyłącznie oddziałów dla osób dorosłych.  
 

 
Podstawy opieki położniczej: oddział położniczy, oddział patologii ciąży. Opiekunem praktyk 

zawodowych może być osoba posiadająca tytuł magistra położnictwa lub tytuł licencjata 

położnictwa i jednocześnie tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego, lub 

ginekologicznego, lub ginekologiczno - położniczego, lub opieki przed - i okołoporodowej.  

 

Techniki położnicze i przyjmowanie porodu: trakt porodowy. Opiekunem praktyk zawodowych 

może być osoba posiadająca tytuł magistra położnictwa lub tytuł licencjata położnictwa i 

jednocześnie tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego, lub ginekologicznego, 

lub ginekologiczno-położniczego, lub opieki przed - i okołoporodowej.  

 
Podstawowa opieka zdrowotna: gabinet podstawowej opieki zdrowotnej (położnej podstawowej 

opieki zdrowotnej/położnej środowiskowej i lekarza ginekologa/położnika podstawowej opieki 

zdrowotnej). Opiekunem praktyk zawodowych może być osoba posiadająca tytuł magistra 

położnictwa lub tytuł licencjata położnictwa i jednocześnie tytuł specjalisty pielęgniarstwa 

rodzinnego dla położnych, tytuł specjalisty pielęgniarstwa środowiskowego dla położnych, tytuł 

specjalisty pielęgniarstwa środowiskowo - rodzinnego dla położnych oraz tytuł specjalisty 

promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.  

 

Położnictwo i opieka położnicza: oddział położniczy. Opiekunem praktyk zawodowych może 

być osoba posiadająca tytuł magistra położnictwa lub tytuł licencjata położnictwa i jednocześnie 

tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego lub ginekologiczno - położniczego, lub 

opieki przed- i okołoporodowej.  

 

Ginekologia i opieka ginekologiczna: oddział ginekologiczny. Opiekunem praktyk zawodowych 

może być osoba posiadająca tytuł magistra położnictwa lub tytuł licencjata położnictwa i 

jednocześnie tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego, lub ginekologicznego, 

lub ginekologiczno - położniczego, lub opieki przed - i okołoporodowej.  

 

 

 



Neonatologia i opieka neonatologiczna: oddział noworodkowy. Opiekunem praktyk 

zawodowych może być osoba posiadająca tytuł magistra położnictwa/pielęgniarstwa lub tytuł 

licencjata położnictwa/pielęgniarstwa i jednocześnie tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 

neonatologicznego lub pielęgniarstwa położniczego, lub ginekologicznego, lub ginekologiczno-

położniczego.  

 
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne: oddział pediatryczny, oddział niemowlęcy, oddział 

patologii noworodka. Opiekunem praktyk zawodowych może być osoba posiadająca tytuł 

magistra pielęgniarstwa lub tytuł licencjata pielęgniarstwa i jednocześnie tytuł specjalisty w 

dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego.  

 

Choroby wewnętrzne: oddział chorób wewnętrznych. Opiekunem praktyk zawodowych może 

być osoba posiadająca tytuł magistra pielęgniarstwa lub tytuł licencjata pielęgniarstwa i 

jednocześnie tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.  

 

Chirurgia: oddział chirurgii ogólnej. Opiekunem praktyk zawodowych może być osoba 

posiadająca tytuł magistra pielęgniarstwa lub tytuł licencjata pielęgniarstwa i jednocześnie tytuł 

specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.  

 

Psychiatria: stacjonarny oddział psychiatryczny. Opiekunem praktyk zawodowych może być 

osoba posiadająca tytuł magistra pielęgniarstwa lub tytuł licencjata pielęgniarstwa i jednocześnie 

tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.  

 

Anestezjologia i stany zagrożenia życia: oddział dla dorosłych anestezjologii i intensywnej 

terapii. Opiekunem praktyk zawodowych może być osoba posiadająca tytuł magistra 

pielęgniarstwa lub tytuł licencjata pielęgniarstwa i jednocześnie tytuł specjalisty w dziedzinie 

pielęgniarstwa. 


