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WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA O PROFILU PRAKTYCZNYM 

 

 

DZIENNIK PRAKTYK 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………….. 

Grupa:………………………………………………………………………………………….. 

Numer albumu: ……………………………………………………………………………….. 

 

Zakres praktyk zawodowych. 

 Liczba godzin 

Zarządzanie w pielęgniarstwie 20 

Edukacja terapeutyczna w wybranych chorobach przewlekłych 40 

Opieka onkologiczna 40 

Wentylacja mechaniczna długoterminowa w opiece stacjonarnej i 

domowej  

40 

Pracownia endoskopowa 40 

Podstawowa opieka zdrowotna 20 

Razem 200 

 

Kryteria oceny umiejętności praktycznych (sposób wykonania czynności w odniesieniu 

do norm). 

punkty 2 1 0 

zasady przestrzega zasad, 

właściwa technika i 

kolejność wykonywania 

czynności 

przestrzega zasad po 

ukierunkowaniu 

nie przestrzega zasad, 

chaotycznie wykonuje 

czynności 

sprawność czynności wykonuje 

sprawnie, energicznie 

czynności wykonuje mało 

pewnie, po krótkim 

zastanowieniu 

czynności wykonuje 

niepewnie, bardzo wolno 

skuteczność postępowanie uwzględnia 

sytuację pacjenta, osiąga 

cel 

nie zawsze uwzględnia 

sytuację pacjenta, osiąga cel 

po ukierunkowaniu 

nie bierze pod uwagę 

sytuacji pacjenta, nie 

osiąga celu 

samodzielność działania wykonuje 

całkowicie samodzielnie 

wymagani ukierunkowania w 

niektórych działaniach 

wymaga stałego 

naprowadzania i 



przypominania w każdym 

działaniu 

komunikowanie 

się 

poprawny, samodzielny, 

skuteczny dobór treści 

wymaga ukierunkowania w 

wyborze treści 

nie potrafi utrzymać 

kontaktu werbalnego z 

pacjentem 

postawa potrafi krytycznie ocenić 

swoje postępowanie, 

współpracuje z zespołem, 

identyfikuje się z rolą 

zawodową 

ma trudności w krytycznej 

ocenie swojego postępowania, 

we współpracy z zespołem 

oraz w identyfikacji z rolą 

zawodową 

nie potrafi krytycznie 

ocenić swojego 

postępowania, nie 

współpracuje z zespołem, 

nie identyfikuje się z rolą 

zawodową 

Źródło: Ciechaniewicz W.: Kształtowanie umiejętności praktycznych słuchaczy szkół pielęgniarskich. 

CKPPiP Warszawa 

 

Ocena bardzo dobra:  12-11 punktów 

Ocena dobra:              10 – 8 punktów 

Ocena dostateczna:     7 – 6 punktów 

Ocena niedostateczna: 5 – 0 punktów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

 

Nazwa praktyki: Zarządzanie w pielęgniarstwie 

Miejsce realizacji praktyki: ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Liczba godzin: …………………………………………………………………………………. 

 

Efekty uczenia się: 

 

I. w zakresie umiejętności student: 

1. potrafi analizować strukturę zadań zawodowych pielęgniarek w kontekście posiadanych 

kwalifikacji, 

2. potrafi stosować metody analizy strategicznej niezbędne dla funkcjonowania podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą, 

3. potrafi organizować i nadzorować prace zespołów pielęgniarskich, 

4. potrafi stosować różne metody podejmowania decyzji zawodowych i zarządczych, 

5. potrafi planować zasoby ludzkie, wykorzystując różne metody, organizować rekrutację 

pracowników i realizować proces adaptacji zawodowej, 

6. potrafi opracować plan rozwoju zawodowego własnego i podległego personelu 

pielęgniarskiego, 

7. potrafi przygotować opisy stanowisk pracy dla pielęgniarek oraz zakresy obowiązków, 

uprawnień i odpowiedzialności, 

8. potrafi opracować harmonogramy pracy personelu w oparciu o ocenę zapotrzebowania na 

opiekę pielęgniarską, 

9. potrafi nadzorować jakość opieki pielęgniarskiej w podmiotach wykonujących działalność 

leczniczą, w tym przygotować ten podmiot do zewnętrznej oceny jakości. 

 

II. w zakresie kompetencji społecznych student: 

1. jest gotów do krytycznej oceny działań własnych i działań współpracowników z 

poszanowaniem różnic światopoglądowych i kulturowych, 

2. jest gotów do formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej 

i zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemu, 

3. jest gotów do okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu 

pielęgniarki i solidarność zawodową, 

4. jest gotów do rozwiazywania złożonych problemów etycznych związanych z 

wykonywaniem zawodu pielęgniarki i wskazywania priorytetów w realizacji określonych 

zadań, 

5. jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za realizowane świadczenia zdrowotne, 

6. jest gotów do wykazywania profesjonalnego podejścia do strategii marketingowych 

przemysłu farmaceutycznego i reklamy jego produktów.



KARTA PRZEBIEGU PRAKTYKI*: Zarządzanie w pielęgniarstwie  

Miejsce realizacji praktyki: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko studenta: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
*jeżeli informacje nie mieszczą się na jednej karcie należy wydrukować kolejne  

DATA GODZINY KRÓTKI OPIS CZYNNOŚCI 

   

 
………………………………………………                                 ……………………………………………………. 

                  podpis studenta                         podpis opiekuna praktyki 
 



Opinia o studencie: …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

zaliczam / nie zaliczam* praktykę zawodową  na ocenę ………………….. 

 

 

 

………………………………...                                          …………………………………….. 
          data i podpis opiekuna praktyki               data i podpis koordynatora praktyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

 

Nazwa praktyki: Edukacja terapeutyczna w wybranych chorobach przewlekłych 

Miejsce realizacji praktyki: ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Liczba godzin: …………………………………………………………………………………. 

 

Efekty uczenia się: 

 

I. w zakresie umiejętności student: 

1. potrafi planować i przeprowadzać edukację terapeutyczną pacjenta, jego rodziny i opiekuna 

w zakresie samoobserwacji i samopielęgnacji przy nadciśnieniu tętniczym, w przewlekłej 

niewydolności krążenia i przy zaburzeniach rytmu serca, 

2. potrafi planować i przeprowadzać edukację terapeutyczną pacjenta, jego rodziny i opiekuna 

w zakresie samoobserwacji i samopielęgnacji podczas dializy i hemodializy, 

3. potrafi wykorzystywać aktualną wiedzę w celu zapewnienia wysokiego poziomu edukacji 

terapeutycznej pacjentów chorych na cukrzycę, ich rodzin i opiekunów, 

4. potrafi przygotować pacjenta i jego rodzinę do profilaktyki, samokontroli i pielęgnacji 

rany, 

5. potrafi przygotować pacjenta ze stomią do samoopieki i zapewnić doradztwo w doborze 

sprzętu stomijnego, 

6. prowadzić edukację pacjenta w zakresie samokontroli i samopielęgnacji w terapii bólu. 

 

II. w zakresie kompetencji społecznych student: 

1. jest gotów do krytycznej oceny działań własnych i działań współpracowników z 

poszanowaniem różnic światopoglądowych i kulturowych, 

2. jest gotów do formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej 

i zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemu, 

3. jest gotów do okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu 

pielęgniarki i solidarność zawodową, 

4. jest gotów do rozwiazywania złożonych problemów etycznych związanych z 

wykonywaniem zawodu pielęgniarki i wskazywania priorytetów w realizacji określonych 

zadań, 

5. jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za realizowane świadczenia zdrowotne, 

6. jest gotów do wykazywania profesjonalnego podejścia do strategii marketingowych 

przemysłu farmaceutycznego i reklamy jego produktów.



KARTA PRZEBIEGU PRAKTYKI*: Edukacja terapeutyczna w wybranych chorobach przewlekłych 

Miejsce realizacji praktyki: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko studenta: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
*jeżeli informacje nie mieszczą się na jednej karcie należy wydrukować kolejne  

DATA GODZINY KRÓTKI OPIS CZYNNOŚCI 

   

 
………………………………………………                                 ……………………………………………………. 

                  podpis studenta                         podpis opiekuna praktyki 
 



Opinia o studencie: …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

zaliczam / nie zaliczam* praktykę zawodową  na ocenę ………………….. 

 

 

 

………………………………...                                          …………………………………….. 
          data i podpis opiekuna praktyki               data i podpis koordynatora praktyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

 

Nazwa praktyki: Opieka onkologiczna 

Miejsce realizacji praktyki: ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Liczba godzin: …………………………………………………………………………………. 

 

Efekty uczenia się: 

 

I. w zakresie umiejętności student: 

1. potrafi planować opiekę nad pacjentami z wybranymi chorobami nowotworowymi 

leczonymi systemowo, 

2. potrafi stosować metody i środki łagodzące skutki uboczne chemioterapii i radioterapii, 

3. potrafi rozpoznać sytuację psychologiczną pacjenta i jego reakcje na chorobę oraz proces 

leczenia, także udzielać mu wsparcia motywacyjno – edukacyjnego. 

 

II. w zakresie kompetencji społecznych student: 

1. jest gotów do krytycznej oceny działań własnych i działań współpracowników z 

poszanowaniem różnic światopoglądowych i kulturowych, 

2. jest gotów do formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej 

i zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemu, 

3. jest gotów do okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu 

pielęgniarki i solidarność zawodową, 

4. jest gotów do rozwiazywania złożonych problemów etycznych związanych z 

wykonywaniem zawodu pielęgniarki i wskazywania priorytetów w realizacji określonych 

zadań, 

5. jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za realizowane świadczenia zdrowotne, 

6. jest gotów do wykazywania profesjonalnego podejścia do strategii marketingowych 

przemysłu farmaceutycznego i reklamy jego produktów.



KARTA PRZEBIEGU PRAKTYKI*: Opieka onkologiczna 

Miejsce realizacji praktyki: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko studenta: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
*jeżeli informacje nie mieszczą się na jednej karcie należy wydrukować kolejne  

DATA GODZINY KRÓTKI OPIS CZYNNOŚCI 

   

 
………………………………………………                                 ……………………………………………………. 

                  podpis studenta                         podpis opiekuna praktyki 
 



Opinia o studencie: …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

zaliczam / nie zaliczam* praktykę zawodową  na ocenę ………………….. 

 

 

 

………………………………...                                          …………………………………….. 
          data i podpis opiekuna praktyki               data i podpis koordynatora praktyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

 

Nazwa praktyki: Wentylacja mechaniczna długoterminowa w opiece stacjonarnej i 

domowej 

Miejsce realizacji praktyki (oddział intensywnej terapii, oddział chorób płuc, poradnia 

leczenia domowego tlenem)* 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Liczba godzin: …………………………………………………………………………………. 

 

Efekty uczenia się: 

 

I. w zakresie umiejętności student: 

1. potrafi przygotować sprzęt i urządzenia do wdrożenia wentylacji mechanicznej inwazyjnej, 

w tym wykonać test aparatu, 

2. potrafi obsługiwać respirator w trybie wentylacji nieinwazyjnej, 

3. potrafi przygotować i stosować sprzęt do prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej, 

4. potrafi zapewnić pacjentowi wentylowanemu mechanicznie w sposób inwazyjny 

kompleksową opiekę pielęgniarską, 

5. potrafi komunikować się z pacjentem wentylowanym mechanicznie z wykorzystaniem 

alternatywnych metod komunikacji. 

 

II. w zakresie kompetencji społecznych student: 

1. jest gotów do krytycznej oceny działań własnych i działań współpracowników z 

poszanowaniem różnic światopoglądowych i kulturowych, 

2. jest gotów do formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej 

i zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemu, 

3. jest gotów do okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu 

pielęgniarki i solidarność zawodową, 

4. jest gotów do rozwiazywania złożonych problemów etycznych związanych z 

wykonywaniem zawodu pielęgniarki i wskazywania priorytetów w realizacji określonych 

zadań, 

5. jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za realizowane świadczenia zdrowotne, 

6. jest gotów do wykazywania profesjonalnego podejścia do strategii marketingowych 

przemysłu farmaceutycznego i reklamy jego produktów. 

 

 

 

 

 



*niepotrzebne skreślić



KARTA PRZEBIEGU PRAKTYKI*: Wentylacja mechaniczna długoterminowa w opiece stacjonarnej i domowej 

Miejsce realizacji praktyki: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko studenta: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
*jeżeli informacje nie mieszczą się na jednej karcie należy wydrukować kolejne  

DATA GODZINY KRÓTKI OPIS CZYNNOŚCI 

   

 
………………………………………………                                 ……………………………………………………. 

                  podpis studenta                         podpis opiekuna praktyki 
 



Opinia o studencie: …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

zaliczam / nie zaliczam* praktykę zawodową  na ocenę ………………….. 

 

 

 

………………………………...                                          …………………………………….. 
          data i podpis opiekuna praktyki               data i podpis koordynatora praktyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KARTA ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

 

Nazwa praktyki: Pracownia endoskopowa 

Miejsce realizacji praktyki: …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Liczba godzin: …………………………………………………………………………………. 

 

Efekty uczenia się: 

 

I. w zakresie umiejętności student: 

1. potrafi uczyć pacjenta i jego rodzinę postępowania przed planowanym i po wykonanym 

procesie diagnostyki i terapii endoskopowej, 

2. potrafi współuczestniczyć w procesie diagnostyki i terapii endoskopowej, 

3. potrafi prowadzić dokumentację medyczną w pracowni endoskopowej. 

 

II. w zakresie kompetencji społecznych student: 

1. jest gotów do krytycznej oceny działań własnych i działań współpracowników z 

poszanowaniem różnic światopoglądowych i kulturowych, 

2. jest gotów do formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej 

i zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemu, 

3. jest gotów do okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu 

pielęgniarki i solidarność zawodową, 

4. jest gotów do rozwiazywania złożonych problemów etycznych związanych z 

wykonywaniem zawodu pielęgniarki i wskazywania priorytetów w realizacji określonych 

zadań, 

5. jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za realizowane świadczenia zdrowotne, 

6. jest gotów do wykazywania profesjonalnego podejścia do strategii marketingowych 

przemysłu farmaceutycznego i reklamy jego produktów. 

 

 

 

 

 



KARTA PRZEBIEGU PRAKTYKI*: Pracownia endoskopowa 

Miejsce realizacji praktyki: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko studenta: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
*jeżeli informacje nie mieszczą się na jednej karcie należy wydrukować kolejne  

DATA GODZINY KRÓTKI OPIS CZYNNOŚCI 

   

 
………………………………………………                                 ……………………………………………………. 

                  podpis studenta                         podpis opiekuna praktyki 
 



Opinia o studencie: …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

zaliczam / nie zaliczam* praktykę zawodową  na ocenę ………………….. 

 

 

 

………………………………...                                          …………………………………….. 
          data i podpis opiekuna praktyki               data i podpis koordynatora praktyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

 

Nazwa praktyki: Podstawowa opieka zdrowotna 

Miejsce realizacji praktyki (gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, gabinet 

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej)* 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Liczba godzin: …………………………………………………………………………………. 

 

Efekty uczenia się: 

 

I. w zakresie umiejętności student: 

1. potrafi realizować świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, 

2. potrafi planować i realizować kompleksową opiekę pielęgniarską w zakresie promocji 

zdrowia, profilaktyki chorób, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń diagnostycznych, 

świadczeń leczniczych, świadczeń rehabilitacyjnych nad zdrowymi i chorymi niezależnie od 

płci i wieku, 

3. potrafi wykonywać zabiegi na podstawie zleceń lekarza. 

II. w zakresie kompetencji społecznych student: 

1. jest gotów do krytycznej oceny działań własnych i działań współpracowników z 

poszanowaniem różnic światopoglądowych i kulturowych, 

2. jest gotów do formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej 

i zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemu, 

3. jest gotów do okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu 

pielęgniarki i solidarność zawodową, 

4. jest gotów do rozwiazywania złożonych problemów etycznych związanych z 

wykonywaniem zawodu pielęgniarki i wskazywania priorytetów w realizacji określonych 

zadań, 

5. jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za realizowane świadczenia zdrowotne, 

6. jest gotów do wykazywania profesjonalnego podejścia do strategii marketingowych 

przemysłu farmaceutycznego i reklamy jego produktów. 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić



KARTA PRZEBIEGU PRAKTYKI*: Podstawowa opieka zdrowotna 

Miejsce realizacji praktyki: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko studenta: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
*jeżeli informacje nie mieszczą się na jednej karcie należy wydrukować kolejne  

DATA GODZINY KRÓTKI OPIS CZYNNOŚCI 

   

 
………………………………………………                                 ……………………………………………………. 

                  podpis studenta                         podpis opiekuna praktyki 
 



Opinia o studencie: …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

zaliczam / nie zaliczam* praktykę zawodową  na ocenę ………………….. 

 

 

 

………………………………...                                          …………………………………….. 
          data i podpis opiekuna praktyki               data i podpis koordynatora praktyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


