
   
 

Załącznik nr 6 do Instrukcji dotyczącej realizacji  

praktyk zawodowych na Kierunku Pielęgniarstwo 

 

Kryterium oceniania na praktykach zawodowych 

 
1. Kryteria oceny studenta po odbyciu praktyk zawodowych  w placówkach medycznych: 

ocenę bardzo dobry (5,0) otrzymuje student, który: 

a. przestrzega regulaminu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, 

b. przestrzega wewnętrznych zarządzeń obowiązujących w placówce szkolenia 

praktycznego, 

c. wykazuje nienaganną postawę w stosunku do pacjenta, 

d. skutecznie i empatycznie porozumiewa się z pacjentem, 

e. dostrzega potrzeby i problemy pacjenta oraz sprawnie podejmuje stosowne 

działania, 

f. samodzielnie i sprawnie realizuje zaplanowane działania, 

g. prezentuje wysoki poziom wiedzy teoretycznej, 

h. jest sprawny manualnie, 

i. jest chętny do pracy, aktywny, zaangażowany, 

j. jest systematycznie przygotowany do zajęć, 

k. przestrzega terminów zaliczeń cząstkowych, 

l. wykazuje wysoki poziom umiejętności dotyczących współpracy z zespołem 

terapeutycznym oddziału, wykazuje wysoki poziom umiejętności dotyczących pracy 

zespołowej, 

m. jest koleżeński, 

n. przestrzega ogólnie przyjętych norm kulturowych, 

o. jest aktywny i kreatywny. 

ocenę dobry plus (4,5) otrzymuje student, który: 

a. przestrzega regulaminu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, 

b. przestrzega wewnętrznych zarządzeń obowiązujących w placówce szkolenia praktycznego, 

c. wykazuje nienaganną postawę w stosunku do pacjenta, 

d. skutecznie i empatycznie porozumiewa się z pacjentem, 

e. po niewielkim ukierunkowaniu przez nauczyciela dostrzega potrzeby  

i problemy pacjenta oraz sprawnie podejmuje stosowne działania, 

f. sprawnie realizuje zaplanowane działania w typowych sytuacjach,  

a w szczególnie trudnych i nietypowych - po ukierunkowaniu przez nauczyciela, 

g. prezentuje dobre przygotowanie teoretyczne, 

h. jest sprawny manualnie, 

i. jest chętny do pracy, aktywny, 

j. wykazuje bardzo dobry poziom umiejętności dotyczących współpracy  

z zespołem terapeutycznym oddziału, wykazuje bardzo dobry poziom umiejętności 

dotyczących pracy zespołowej. 

 

 

 



   
 

ocenę dobry (4,0) otrzymuje student, który: 

a. przestrzega regulaminu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, 

b. przestrzega wewnętrznych zarządzeń obowiązujących w placówce szkolenia praktycznego, 

c. wykazuje nienaganną postawę w stosunku do pacjenta, 

d. skutecznie i empatycznie porozumiewa się z pacjentem, 

e. dostrzega potrzeby i problemy pacjenta oraz po niewielkim ukierunkowaniu przez nauczyciela 

sprawnie podejmuje stosowne działania, 

f. po niewielkim ukierunkowaniu przez nauczyciela sprawnie realizuje zaplanowane działania, 

g. prezentuje dobre przygotowanie teoretyczne, 

h. jest sprawny manualnie, 

i. jest chętny do pracy, aktywny, 

j. jest systematycznie przygotowany do zajęć, 

k. przestrzega terminów zaliczeń cząstkowych, 

l. wykazuje zadawalający poziom umiejętności dotyczących współpracy  

z zespołem terapeutycznym oddziału, 

m. wykazuje zadawalający poziom umiejętności dotyczących pracy zespołowej, 

n. jest koleżeński, 

o. przestrzega ogólnie przyjętych norm kulturowych. 

ocenę dostateczny plus (3,5) otrzymuje student, który: 

a. wymaga nadzoru w przestrzeganiu regulaminu zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych, 

b. wymaga nadzoru w przestrzeganiu regulaminu i wewnętrznych zarządzeń  

obowiązujących w placówce szkolenia praktycznego, 

c. wykazuje właściwą postawę w stosunku do pacjenta, 

d. nie zawsze skutecznie i empatycznie porozumiewa się z pacjentem, 

e. dostrzega potrzeby i problemy pacjenta oraz podejmuje stosowne działania,  

ale dopiero po ukierunkowaniu przez nauczyciela, 

f. realizuje zaplanowane działania po ukierunkowaniu przez nauczyciela, 

g. prezentuje przygotowanie teoretyczne, które wymaga usystematyzowania  

i ugruntowania, 

h. ma sprawność manualną wymagającą dalszego doskonalenia, 

i. wymaga motywowania do pracy, 

j. nie zawsze jest systematycznie przygotowany do zajęć, 

k. nie zawsze przestrzega terminów zaliczeń cząstkowych, 

l. wykazuje umiejętność współpracy z zespołem terapeutycznym oddziału, która 

jednak wymaga doskonalenia, 

m. wykazuje zadawalający poziom umiejętności pracy zespołowej, 

n. na ogół jest koleżeński, 

o. nie zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm kulturowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

ocenę dostateczny (3,0) otrzymuje student, który: 

a. wymaga ścisłego nadzoru w przestrzeganiu regulaminu zajęć praktycznych  

i praktyk zawodowych, 

b. wymaga ścisłego nadzoru w przestrzeganiu regulaminu i wewnętrznych zarządzeń 

obowiązujących w placówce szkolenia praktycznego, 

c. wykazuje właściwą postawę w stosunku do pacjenta, 

d. nie zawsze skutecznie i empatycznie porozumiewa się z pacjentem, 

e. dostrzega potrzeby i problemy pacjenta oraz podejmuje stosowne działania, ale dopiero po 

ukierunkowaniu przez nauczyciela, 

f. realizuje zaplanowane działania dopiero po ukierunkowaniu przez nauczyciela, 

g. prezentuje przygotowanie teoretyczne, które wymaga usystematyzowania  

i ugruntowania, 

h. ma sprawność manualną wymagającą dalszego doskonalenia, 

i. nie zawsze jest chętny do pracy, wymaga motywowania, pracuje na polecenie, 

j. nie zawsze jest systematycznie przygotowany do zajęć, 

k. nie zawsze przestrzega terminów zaliczeń cząstkowych,  

l. wykazuje mało zadawalający poziom umiejętności dotyczących współpracy  

z zespołem terapeutycznym oddziału, 

m. wykazuje mało zadawalający poziom umiejętności dotyczących pracy zespołowej, 

n. nie zawsze jest koleżeński, 

o. nie zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm kulturowych. 

ocenę niedostateczny (2,0) otrzymuje student, który: 

a. nie przestrzega punktów regulaminu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, 

b. nie przestrzega wewnętrznych zarządzeń obowiązujących w placówce szkolenia praktycznego, 

c. wykazuje niewłaściwą postawę w stosunku do pacjenta, 

d. nie potrafi skutecznie i empatycznie porozumiewać się z pacjentem, nawet po ukierunkowaniu 

przez nauczyciela, 

e. nie potrafi dostrzec potrzeb i problemów pacjenta oraz nie podejmuje stosownych działań 

nawet po ukierunkowaniu przez nauczyciela; powierzone czynności wykonuje automatycznie, 

f. ma poważne trudności z wykonaniem zaplanowanych działań w typowych sytuacjach, nawet 

po ukierunkowaniu przez nauczyciela, 

g. przygotowanie teoretyczne wymaga usystematyzowania i ugruntowania, 

h. pracuje na polecenie, 

i. nie przygotowuje się do zajęć, 

j. nie uczestniczy w zajęciach, 

k. nie przestrzega terminów zaliczeń cząstkowych, 

l. nie potrafi współpracować z zespołem terapeutycznym oddziału, 

m. nie potrafi współpracować z grupą, 

n. jest niekoleżeński, 

o. nie przestrzega ogólnie przyjętych norm kulturowych. 

 


