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DZIENNIK  PRAKTYK 
Studia II stopnia 

Kierunek: Pielęgniarstwo 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

Imię i nazwisko studenta 

 

 

 

……………………….. 

Nr albumu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa 
Wydział Nauk o Zdrowiu                                                                                                                                                           Pieczęć oddziału szpitalnego 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
Kierunek Pielęgniarstwo 

Tygodniowa Karta praktyki zawodowej 

studia drugiego stopnia; semestr …………………………………. Rok akademicki ……………/ …………… 

Imię i nazwisko studenta ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr indeksu                         ………………………………               Termin  zajęć  od………………………do…………………..……….. 

 

nazwa przedmiotu: 

 

 

Pielęgniarstwo specjalistyczne – opieka pielęgniarska nad chorym  

z przetoką jelitową                                                                I semestr 

 

Nr efektu 

kształcenia 

Kompetencje – umiejętności studenta ocena/zaliczenie 

    B.U2.  przygotowuje chorego do badań specjalistycznych, rozpoznaje 

powikłania i zapewnia opiekę po ich wykonaniu  
 

B.U11.  uczy pacjentów z przetoką jelitową profilaktyki powikłań oraz 

doboru rodzaju sprzętu  stomijnego 
 

B.U15. 
- prowadzi edukację zdrowotną i udziela wsparcia choremu na chorobę 

nowotworową oraz jego opiekunom  

B.U22. 
 nawiązuje współpracę i korzysta z pomocy osób znaczących dla 

pacjenta;  

B.K1. 
 przejawia odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji 

zawodowych;  

B.K2. 
 krytycznie ocenia własne i cudze działania, przy zachowaniu 

szacunku dla różnic światopoglądowych i kulturowych;  

B.K5. 
 ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób 

znajdujących się pod jego opieką;  

B.K6. 
 przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem i zespołem 

terapeutycznym;  

 

razem zrealizowanych godzin:    40 

opinia/ 

uzasadnienie: 

 

 

 

 

proponowana ocena końcowa ………………………………………………………… 

podpis prowadzącego zajęcia ………………………………………………………… 

podpis kierownika praktyk ……………………………………………………… 

 

 

 



Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa 
Wydział Nauk o Zdrowiu                                                                                                                                                           Pieczęć oddziału szpitalnego 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
Kierunek Pielęgniarstwo 

Tygodniowa Karta praktyki zawodowej 

studia drugiego stopnia; semestr …………………………………. Rok akademicki ……………/ …………… 

Imię i nazwisko studenta ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr indeksu                         ………………………………               Termin  zajęć  od………………………do…………………..……….. 

nazwa przedmiotu: 

 

Pielęgniarstwo specjalistyczne – Opieka pielęgniarska nad chorym   

z cukrzycą                                                                              II semestr     

            

Nr efektu 

kształcenia 

Kompetencje – umiejętności studenta 

ocena/zaliczenie 

B.U2. 
Przygotowuje chorego do badań specjalistycznych, rozpoznaje 

powikłania i zapewnia opiekę po ich wykonaniu 
 

B.U10 
Uczy pacjentów z cukrzycą i ich rodziny preferowanego stylu życia 

oraz dobiera indywidualne metody edukacji; 
 

B.U25. 

posiada umiejętności umożliwiające ordynowanie określonych leków, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

wyrobów medycznych oraz wystawianie na nie recept albo zleceń 
 

B.U26. 
potrafi prowadzić edukację pacjenta w zakresie stosowanej 

farmakoterapii 
 

B.K1. 
Przejawia odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji 

zawodowych 
 

B.K3. Rozwiązuje dylematy etyczne w organizacji pracy własnej i zespołu  

B.K5. 
Ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób 

znajdujących się pod jego opieką 
 

B.K6. 
Przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem i zespołem 

terapeutycznym oraz w pracy badawczej 
 

B.K7. Dba o wizerunek własnego zawodu.  

B.K.8 
wykazuje profesjonalne podejście do strategii marketingowych przemysłu 

farmaceutycznego i reklamy jego produktów; 
 

Razem zrealizowanych godzin :       40 

opinia/ 

uzasadnienie: 

  

 

 

 

proponowana ocena końcowa ………………………………………………………… 

podpis prowadzącego zajęcia ………………………………………………………… 

podpis kierownika praktyk ……………………………………………………… 



Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa 
Wydział Nauk o Zdrowiu                                                                                                                                                           Pieczęć oddziału szpitalnego 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
Kierunek Pielęgniarstwo 

Tygodniowa Karta praktyki zawodowej 

studia drugiego stopnia; semestr …………………………………. Rok akademicki ……………/ …………… 

Imię i nazwisko studenta ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr indeksu                         ………………………………               Termin  zajęć  od………………………do…………………..……….. 

 

nazwa przedmiotu: 
Pielęgniarstwo specjalistyczne – opieka pielęgniarska nad chorym  

ze schorzeniem naczyń            I semestr 

Nr efektu 

kształcenia 

Kompetencje – umiejętności studenta 
ocena/zaliczenie 

B.U2 

przygotowuje chorego do badań specjalistycznych, rozpoznaje 

powikłania i zapewnia opiekę po ich wykonaniu  

B.U12. 

Realizuje proces pielęgnowania pacjenta ze schorzeniami naczyń. 

 

B.U13. 

Proponuje działania związane z profilaktyką, metodami leczenia i 

pielęgnowania chorego w przebiegu operacyjnego i nieoperacyjnego 

leczenia chorób naczyń. 

 

B.K1. 

Przejawia odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji 

zawodowych.  

B.K2. 

Krytycznie ocenia własne i cudze działania, przy zachowaniu szacunku 

dla różnic światopoglądowych i kulturowych.  

B.K5. 

Ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób znajdujących 

się pod jego opieką.  

B.K6. 

Przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem i zespołem 

terapeutycznym oraz w pracy badawczej.  

 

razem zrealizowanych godzin:  40 

opinia/ 

uzasadnienie: 

  

 

proponowana ocena końcowa ………………………………………………………… 

podpis prowadzącego zajęcia ………………………………………………………… 

podpis kierownika praktyk ……………………………………………………… 



Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa 
Wydział Nauk o Zdrowiu                                                                                                                                                           Pieczęć oddziału szpitalnego 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
Kierunek Pielęgniarstwo 

Tygodniowa Karta praktyki zawodowej 

studia drugiego stopnia; semestr …………………………………. Rok akademicki ……………/ …………… 

Imię i nazwisko studenta ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr indeksu                         ………………………………               Termin  zajęć  od………………………do…………………..……….. 

 

nazwa przedmiotu: 
Pielęgniarstwo specjalistyczne – opieka pielęgniarska w chorobach 

przewlekłych nerek                                                                II semestr 

Nr efektu 

kształcenia 

 

Kompetencje – umiejętności studenta 

ocena/zaliczenie 

B.U2. Przygotowuje chorego do badań specjalistycznych, rozpoznaje 

powikłania i zapewnia opiekę po badaniu (CT, USG, urografia, 

scyntygrafia, biopsja nerki) 

 

B.U2.1 Przeprowadza wywiad z pacjentem leczonym 

zachowawczo/nerkozastępczo oraz planuje działania pielęgniarskie. 

 

B.U25. 

posiada umiejętności umożliwiające ordynowanie określonych leków, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

wyrobów medycznych oraz wystawianie na nie recept albo zleceń 

 

B.U26. 
potrafi prowadzić edukację pacjenta w zakresie stosowanej 

farmakoterapii 
 

B.U8 wykorzystuje wysokospecjalistyczne techniki nerkozastępcze  

B.K5 ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób znajdujących 

się pod  jego opieką 

 

B.K.8 
wykazuje profesjonalne podejście do strategii marketingowych przemysłu 

farmaceutycznego i reklamy jego produktów; 
 

razem zrealizowanych godzin:  40 

 

opinia/ 

uzasadnienie: 

  

 

 

 

 

 

 

proponowana ocena końcowa 

 

………………………………………………………… 

podpis prowadzącego zajęcia ………………………………………………………… 

podpis kierownika praktyk ……………………………………………………… 



Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa 
Wydział Nauk o Zdrowiu                                                                                                                                                           Pieczęć oddziału szpitalnego 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
Kierunek Pielęgniarstwo 

Tygodniowa Karta praktyki zawodowej 

studia drugiego stopnia; semestr …………………………………. Rok akademicki ……………/ …………… 

Imię i nazwisko studenta ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr indeksu                         ………………………………               Termin  zajęć  od………………………do…………………..……….. 

 

Nazwa przedmiotu:                  Podstawowa opieka zdrowotna                                           II semestr 

razem realizowanych godzin: 20 

*Efekty kształcenia dla studentów przed rozpoczęciem realizacji programu studiów w zakresie dotyczącym samodzielnego 

ordynowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych oraz 

wystawiania na nie recept albo zleceń, którzy nie ukończyli kursu specjalistycznego, o którym mowa w art. 15a ust. 2 ustawy 

z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251) 

Nr efektu 

kształcenia 

Kompetencje – umiejętności studenta 
ocena/zaliczenie 

D.U34 potrafi rozpoznawać wskazania do wykonania określonych badań 

diagnostycznych i posiada umiejętności umożliwiające 

wystawianie skierowań na określone badania diagnostyczne 

 

D.U35 potrafi przygotowywać zapisy form recepturowych substancji 

leczniczych w porozumieniu z lekarzem lub na jego zlecenie 

 

C.U69 posiada umiejętność doboru środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego i umiejętności umożliwiające 

wystawianie recept na środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia, w 

ramach realizacji zleceń lekarskich, oraz potrafi udzielać 

informacji o ich stosowaniu 

 

  

opinia/ 

uzasadnienie: 
  

 

 

 

 

proponowana ocena końcowa ………………………………………………………… 

podpis prowadzącego zajęcia ………………………………………………………… 

podpis kierownika praktyk ……………………………………………………… 


