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Wykaz obowiązkowych praktyk zawodowych 

 

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 
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Nazwa przedmiotu: Zarządzanie w pielęgniarstwie 
Kategoria 
przedmiotu/MODUŁ 

Nauki społeczne i humanistyczne 

Ilość godzin 20 

Miejsce realizacji   
(pieczątka) 

 Oddział 

 

Nazwisko i imię 
opiekuna praktyki 
zawodowej 

 
Termin 
praktyki 

 

Zakres tematyczny 

Zakres tematyczny zgodny z sylabusem przewidzianym dla kierunku Pielęgniarstwo II °, wynikającym z 
programu studiów dla naboru 2020/2021, określonym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dn. 26 lipca 2019r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 
zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, 
fizjoterapeuty i ratownika medycznego 

 

MODUŁOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  
UMIEJĘTNOŚCI – Student potrafi: Zaliczenie 

A.U6. 
analizować strukturę zadań zawodowych pielęgniarek w kontekście posiadanych 
kwalifikacji; 

 

A.U7. 
stosować metody analizy strategicznej niezbędne dla funkcjonowania 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą; 

 

A.U8. organizować i nadzorować prace zespołów pielęgniarskich;  

A.U9. stosować różne metody podejmowania decyzji zawodowych i zarządczych;  

A.U10. 
planować zasoby ludzkie, wykorzystując różne metody, organizować rekrutację 
pracowników i realizować proces adaptacji zawodowej; 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – Student jest gotów do: Zaliczenie 

A.K2. 
formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej oraz 

zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 

rozwiązaniem problemu;  

 

A.K3. 
okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i 

solidarność zawodową;  

 

A.K5. ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie świadczeń zdrowotnych;  

A.K9. 
systematycznego wzbogacania wiedzy zawodowej i kształtowania umiejętności, 

dążąc do profesjonalizmu. 

 

 Ocena końcowa* 

  
 
 
   Ocena Data i podpis 

OCENA   ZAPIS LICZBOWY  SKRÓT 
bardzo dobry  5,0   bdb 
dobry plus   4,5   db plus 
dobry   4,0   db 
dostateczny plus  3,5   dst plus 
dostateczny  3,0   dst 
niedostateczny  2,0   ndst 
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Nazwa przedmiotu: Opieka onkologiczna 
Kategoria 
przedmiotu/MODUŁ 

Zaawansowana praktyka pielęgniarska 

Ilość godzin 40 

Miejsce realizacji   
(pieczątka) 

 Oddział  

Nazwisko i imię 
opiekuna praktyki 
zawodowej 

 
Termin 
praktyki 

 

Zakres tematyczny 

Zakres tematyczny zgodny z sylabusem przewidzianym dla kierunku Pielęgniarstwo II °, wynikającym z 
programu studiów dla naboru 2020/2021, określonym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dn. 26 lipca 2019r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 
zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, 
fizjoterapeuty i ratownika medycznego 

 

MODUŁOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  
UMIEJĘTNOŚCI – Student potrafi: Zaliczenie 

B.U37. 
planować opiekę nad pacjentami z wybranymi chorobami nowotworowymi 
leczonymi systemowo; 

 

B.U38. stosować metody i środki łagodzące skutki uboczne chemioterapii i radioterapii;  

B.U39. 
rozpoznawać sytuację psychologiczną pacjenta i jego reakcje na chorobę oraz 
proces leczenia, a także udzielać mu wsparcia motywacyjno-edukacyjnego; 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – Student jest gotów do: Zaliczenie 

B.K3. 
okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i 

solidarność zawodową;  
 

B.K4. 
rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem 

zawodu i wskazywania priorytetów w realizacji określnych zadań;  
 

B.K5. ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie świadczeń zdrowotnych;  

B.K7. przestrzegania praw pacjenta;  

B.K8. przestrzegania tajemnicy zawodowej;  

B.K10. 
systematycznego wzbogacania wiedzy zawodowej i kształtowania umiejętności, 

dążąc do profesjonalizmu; 
 

B.K11. 
współdziałania w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu 

dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej. 
 

 Ocena końcowa* 

  
 
 
   Ocena Data i podpis 

OCENA   ZAPIS LICZBOWY  SKRÓT 
bardzo dobry  5,0   bdb 
dobry plus   4,5   db plus 
dobry   4,0   db 
dostateczny plus  3,5   dst plus 
dostateczny  3,0   dst 
niedostateczny  2,0   ndst 
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Nazwa przedmiotu: Wentylacja mechaniczna długoterminowa w opiece stacjonarnej i domowej 

Kategoria 
przedmiotu/MODUŁ 

Zaawansowana praktyka pielęgniarska 

Ilość godzin 40 

Miejsce realizacji   
(pieczątka) 

 Oddział  

Nazwisko i imię 
opiekuna praktyki 
zawodowej 

 
Termin 
praktyki 

 

Zakres tematyczny 

Zakres tematyczny zgodny z sylabusem przewidzianym dla kierunku Pielęgniarstwo II °, wynikającym z 
programu studiów dla naboru 2020/2021, określonym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dn. 26 lipca 2019r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 
zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, 
fizjoterapeuty i ratownika medycznego 

 

MODUŁOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  
UMIEJĘTNOŚCI – Student potrafi: Zaliczenie 

B.U22. 
dostosowywać do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych dostępne programy 
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej; 

 

B.U24. stosować wybrane metody edukacji zdrowotnej;  

B.U52. 
przygotowywać sprzęt i urządzenia do wdrożenia wentylacji mechanicznej 
inwazyjnej, w tym wykonywać test aparatu;  

 

B.U53. obsługiwać respirator w trybie wentylacji nieinwazyjnej;   

B.U54. przygotowywać i stosować sprzęt do prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej;   

B.U55. 
zapewniać pacjentowi wentylowanemu mechanicznie w sposób inwazyjny 
kompleksową opiekę pielęgniarską;  

 

B.U56. 
komunikować się z pacjentem wentylowanym mechanicznie z wykorzystaniem 
alternatywnych metod komunikacji. 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – Student jest gotów do: Zaliczenie 

B.K2. 
formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej oraz 
zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 
rozwiązaniem problemu; 

 

B.K3. 
formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej oraz 
zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 
rozwiązaniem problemu; 

 

B.K4. 
rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem 
zawodu i wskazywania priorytetów w realizacji określnych zadań; 

 

B.K5. ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie świadczeń zdrowotnych;  

B.K7. przestrzegania praw pacjenta;  

B.K9. 
pobudzania  aktywności edukacyjnej ludzi dorosłych w różnych kręgach 

społecznych; 
 

B.K10. 
systematycznego wzbogacania wiedzy zawodowej i kształtowania umiejętności, 

dążąc do profesjonalizmu; 
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B.K11. 
współdziałania w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu 

dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej. 
 

 Ocena końcowa* 
  

 
 
   Ocena Data i podpis 

 
OCENA   ZAPIS LICZBOWY  SKRÓT 
bardzo dobry  5,0   bdb 
dobry plus   4,5   db plus 
dobry   4,0   db 
dostateczny plus  3,5   dst plus 
dostateczny  3,0   dst 
niedostateczny  2,0   ndst 
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Nazwa przedmiotu: Pracownia endoskopowa 

Kategoria 
przedmiotu/MODUŁ 

Zaawansowana praktyka pielęgniarska 

Ilość godzin 40 

Miejsce realizacji   
(pieczątka) 

 Oddział  

Nazwisko i imię 
opiekuna praktyki 
zawodowej 

 
Termin 
praktyki 

 

Zakres tematyczny 

Zakres tematyczny zgodny z sylabusem przewidzianym dla kierunku Pielęgniarstwo II °, wynikającym z 
programu studiów dla naboru 2020/2021, określonym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dn. 26 lipca 2019r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 
zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, 
fizjoterapeuty i ratownika medycznego 

 

MODUŁOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  
UMIEJĘTNOŚCI – Student potrafi: Zaliczenie 

B.U8. 
uczyć pacjenta i jego rodzinę postępowania przed planowanym i po wykonanym 
procesie diagnostyki i terapii endoskopowej;  

 

B.U9. współuczestniczyć w procesie diagnostyki i terapii endoskopowej;   

B.U10. prowadzić dokumentację medyczną w pracowni endoskopowej;  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – Student jest gotów do: Zaliczenie 

B.K2. 

formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej 

oraz zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 

rozwiązaniem problemu; 

 

B.K5. ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie świadczeń zdrowotnych;  

B.K10. 
systematycznego wzbogacania wiedzy zawodowej i kształtowania umiejętności, 

dążąc do profesjonalizmu; 
 

 Ocena końcowa* 

  
 
 
   Ocena Data i podpis 

OCENA   ZAPIS LICZBOWY  SKRÓT 
bardzo dobry  5,0   bdb 
dobry plus   4,5   db plus 
dobry   4,0   db 
dostateczny plus  3,5   dst plus 
dostateczny  3,0   dst 
niedostateczny  2,0   ndst 
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Nazwa przedmiotu: Podstawowa opieka zdrowotna 

Kategoria 
przedmiotu/MODUŁ 

Zaawansowana praktyka pielęgniarska 

Ilość godzin 20 

Miejsce realizacji   
(pieczątka) 

 Oddział  

Nazwisko i imię 
opiekuna praktyki 
zawodowej 

 
Termin 
praktyki 

 

Zakres tematyczny 

Zakres tematyczny zgodny z sylabusem przewidzianym dla kierunku Pielęgniarstwo II °, wynikającym z 
programu studiów dla naboru 2020/2021, określonym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dn. 26 lipca 2019r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 
zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, 
fizjoterapeuty i ratownika medycznego 

 

MODUŁOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  
UMIEJĘTNOŚCI – Student potrafi: Zaliczenie 

B.U11. diagnozować zagrożenia zdrowotne pacjenta z chorobą przewlekłą;  

B.U12. oceniać adaptację pacjenta do choroby przewlekłej;  

B.U13. 
udzielać porad osobom zagrożonym uzależnieniami i uzależnionym, 
wykorzystując transteoretyczny model zmian (Prochaska i DiClemente);  

 

B.U14. 
przygotowywać materiały edukacyjne dla pacjenta i jego rodziny w ramach 
poradnictwa zdrowotnego;  

 

B.U15. wykorzystywać zasoby technologiczne dla potrzeb poradnictwa zdrowotnego;   

B.U16. 
dobierać i stosować metody oceny stanu zdrowia pacjenta w ramach udzielania 
porad pielęgniarskich; 

 

B.U17. 
dokonywać wyboru i zlecać badania diagnostyczne w ramach posiadanych 
uprawnień zawodowych; 

 

B.U18. 
wdrażać działanie terapeutyczne w zależności od oceny stanu pacjenta w 
ramach posiadanych uprawnień zawodowych; 

 

B.U19. 
koordynować realizację świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami 
przewlekłymi;  

 

B.U20. 
opracowywać diagnozę potrzeb zdrowotnych i plan organizacji opieki oraz 
leczenia na poziomie organizacji i międzyinstytucjonalnym;  

 

B.U21. 
planować i koordynować proces udzielania świadczeń zdrowotnych, z 
uwzględnieniem kryterium jakości i efektywności. 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - Student jest gotów do: Zaliczenie 

B.K2. 
formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej 
oraz zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 
rozwiązaniem problemu; 

 

B.K3. 
okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i 
solidarność zawodową; 

 

B.K5. ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie świadczeń zdrowotnych;  

B.K7. przestrzegania praw pacjenta;  
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B.K8. przestrzegania tajemnicy zawodowej;  

B.K9. 
pobudzania  aktywności edukacyjnej ludzi dorosłych w różnych kręgach 
społecznych; 

 

B.K10. 
systematycznego wzbogacania wiedzy zawodowej i kształtowania umiejętności, 
dążąc do profesjonalizmu; 

 

B.K11. 
współdziałania w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu 
dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej. 

 

 Ocena końcowa* 

  
 
 
   Ocena Data i podpis 

OCENA   ZAPIS LICZBOWY  SKRÓT 
bardzo dobry  5,0   bdb 
dobry plus   4,5   db plus 
dobry   4,0   db 
dostateczny plus  3,5   dst plus 
dostateczny  3,0   dst 
niedostateczny  2,0   ndst 
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Nazwa przedmiotu: 
Edukacja w wybranych chorobach przewlekłych: 

niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu 

Kategoria 
przedmiotu/MODUŁ 

Zaawansowana praktyka pielęgniarska 

Ilość godzin 10 

Miejsce realizacji   
(pieczątka) 

 Oddział  

Nazwisko i imię 
opiekuna praktyki 
zawodowej 

 
Termin 
praktyki 

 

Zakres tematyczny 

Zakres tematyczny zgodny z sylabusem przewidzianym dla kierunku Pielęgniarstwo II °, wynikającym z 
programu studiów dla naboru 2020/2021, określonym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dn. 26 lipca 2019r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 
zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, 
fizjoterapeuty i ratownika medycznego 

 

 

UMIEJĘTNOŚCI – Student potrafi: Zaliczenie 

B.U11 diagnozować zagrożenia zdrowotne pacjenta z chorobą przewlekłą;  

B.U12. oceniać adaptację pacjenta do choroby przewlekłej;  

B.U14. 
przygotowywać materiały edukacyjne dla pacjenta i jego rodziny w ramach 
poradnictwa zdrowotnego;  

 

B.U24. stosować wybrane metody edukacji zdrowotnej;  

B.U27. 
przygotowywać pacjenta z nadciśnieniem tętniczym, przewlekłą niewydolnością 
krążenia i zaburzeniami rytmu serca do samoopieki i samopielęgnacji; 

 

B.U28. 
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; 

 

B.U29 
wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne do monitorowania 
pacjentów z chorobami układu krążenia; 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - Student jest gotów do: Zaliczenie 

B.K5. ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie świadczeń zdrowotnych;  

B.K7. przestrzegania praw pacjenta;  

B.K8. przestrzegania tajemnicy zawodowej;  

 Ocena końcowa* 

  
 
 
   Ocena Data i podpis 

OCENA   ZAPIS LICZBOWY  SKRÓT 
bardzo dobry  5,0   bdb 
dobry plus   4,5   db plus 
dobry   4,0   db 
dostateczny plus  3,5   dst plus 
dostateczny  3,0   dst 
niedostateczny  2,0   ndst 
 

MODUŁOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  
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Nazwa przedmiotu: Edukacja w wybranych chorobach przewlekłych: nadciśnienie tętnicze 

Kategoria 
przedmiotu/MODUŁ 

Zaawansowana praktyka pielęgniarska 

Ilość godzin 10 

Miejsce realizacji   
(pieczątka) 

 Oddział  

Nazwisko i imię 
opiekuna praktyki 
zawodowej 

 
Termin 
praktyki 

 

Zakres tematyczny 

Zakres tematyczny zgodny z sylabusem przewidzianym dla kierunku Pielęgniarstwo II °, wynikającym z 
programu studiów dla naboru 2020/2021, określonym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dn. 26 lipca 2019r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 
zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, 
fizjoterapeuty i ratownika medycznego 

 

MODUŁOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  
UMIEJĘTNOŚCI – Student potrafi: Zaliczenie 

B.U27. 
przygotowywać pacjenta z nadciśnieniem tętniczym, przewlekłą niewydolnością 
krążenia i zaburzeniami rytmu serca do samoopieki i samopielęgnacji; 

 

B.U28. 
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; 

 

B.U29 
wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne do monitorowania 
pacjentów z chorobami układu krążenia 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - Student jest gotów do: Zaliczenie 

B.K2. 
formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej oraz 
zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 
rozwiązaniem problemu; 

 

B.K3. 
okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i 

solidarność zawodową; 
 

B.K5. ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie świadczeń zdrowotnych  

B.K7. przestrzegania praw pacjenta;  

B.K8. przestrzegania tajemnicy zawodowej;  

B.K9. 
pobudzania  aktywności edukacyjnej ludzi dorosłych w różnych kręgach 
społecznych; 

 

B.K10. 
systematycznego wzbogacania wiedzy zawodowej i kształtowania umiejętności, 
dążąc do profesjonalizmu; 

 

B.K11. 
współdziałania w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu 

dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej. 
 

 Ocena końcowa* 

  
 
 
   Ocena Data i podpis 

OCENA   ZAPIS LICZBOWY  SKRÓT 
bardzo dobry  5,0   bdb  dostateczny plus  3,5  dst plus 
dobry plus   4,5   db plus  dostateczny  3,0  dst 
dobry   4,0   db niedostateczny  2,0  ndst  
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Nazwa przedmiotu: Edukacja w wybranych chorobach przewlekłych: cukrzyca 

Kategoria 
przedmiotu/MODUŁ 

Zaawansowana praktyka pielęgniarska 

Ilość godzin 10 

Miejsce realizacji   
(pieczątka) 

 Oddział  

Nazwisko i imię 
opiekuna praktyki 
zawodowej 

 
Termin 
praktyki 

 

Zakres tematyczny 

Zakres tematyczny zgodny z sylabusem przewidzianym dla kierunku Pielęgniarstwo II °, wynikającym z 
programu studiów dla naboru 2020/2021, określonym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dn. 26 lipca 2019r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 
zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, 
fizjoterapeuty i ratownika medycznego 

 

MODUŁOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  
UMIEJĘTNOŚCI – Student potrafi: Zaliczenie 

B.U22. 
dostosowywać do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych dostępne programy 
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 

 

B.U23. wdrażać programy promocji zdrowia dla pacjentów i ich rodzin;  

B.U34. 
wykorzystywać aktualną wiedzę w celu zapewnienia wysokiego poziomu edukacji 
terapeutycznej pacjentów chorych na cukrzycę, ich rodzin i opiekunów; 

 

B.U35. planować i koordynować opiekę nad pacjentem chorym na cukrzycę;  

B.U36. 
motywować pacjenta chorego na cukrzycę do radzenia sobie z chorobą i do 
współpracy w procesie leczenia. 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – Student jest gotów do: Zaliczenie 

B.K5. ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie świadczeń zdrowotnych;  

B.K7. przestrzegania praw pacjenta;  

B.K8. przestrzegania tajemnicy zawodowej;  

B.K9. 
pobudzania  aktywności edukacyjnej ludzi dorosłych w różnych kręgach 

społecznych; 

 

B.K10. 
systematycznego wzbogacania wiedzy zawodowej i kształtowania umiejętności, 

dążąc do profesjonalizmu; 

 

B.K11. 
współdziałania w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu 

dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej. 

 

 Ocena końcowa* 

  
 
 
   Ocena Data i podpis 

OCENA   ZAPIS LICZBOWY  SKRÓT 
bardzo dobry  5,0   bdb 
dobry plus   4,5   db plus 
dobry   4,0   db   
dostateczny plus  3,5   dst plus   
dostateczny  3,0   dst 
 niedostateczny  2,0   ndst 
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Nazwa przedmiotu: 
Edukacja w wybranych chorobach przewlekłych: 

niewydolność oddechowa 

Kategoria 
przedmiotu/MODUŁ 

Zaawansowana praktyka pielęgniarska 

Ilość godzin 10 

Miejsce realizacji   
(pieczątka) 

 Oddział  

Nazwisko i imię 
opiekuna praktyki 
zawodowej 

 
Termin 
praktyki 

 

Zakres tematyczny 

Zakres tematyczny zgodny z sylabusem przewidzianym dla kierunku Pielęgniarstwo II °, wynikającym z 
programu studiów dla naboru 2020/2021, określonym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dn. 26 lipca 2019r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 
zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, 
fizjoterapeuty i ratownika medycznego 

 

MODUŁOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  
UMIEJĘTNOŚCI – Student potrafi: Zaliczenie 

B.U11. diagnozować zagrożenia zdrowotne pacjenta z chorobą przewlekłą;  

B.U12. oceniać adaptację pacjenta do choroby przewlekłej;  

B.U14. 
przygotowywać materiały edukacyjne dla pacjenta i jego rodziny w ramach 
poradnictwa zdrowotnego;  

 

B.U24. stosować wybrane metody edukacji zdrowotnej;  

B.U30. wykonywać badania spirometryczne i interpretować ich wyniki;   

B.U39. 
rozpoznawać sytuację psychologiczną pacjenta i jego reakcje na chorobę 
oraz proces leczenia, a także udzielać mu wsparcia motywacyjno-
edukacyjnego. 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – Student jest gotów do: Zaliczenie 

B.K5. ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie świadczeń zdrowotnych;  

B.K7. przestrzegania praw pacjenta;  

B.K8. przestrzegania tajemnicy zawodowej.  

 Ocena końcowa* 

  
 
 
 

  Ocena Data i podpis 

OCENA   ZAPIS LICZBOWY  SKRÓT 
bardzo dobry  5,0   bdb 
dobry plus   4,5   db plus 
dobry   4,0   db 
dostateczny plus  3,5   dst plus 
dostateczny  3,0   dst 
niedostateczny  2,0   ndst 
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Uwagi ...........................……………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
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