WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
ODDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA
KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Przystępując do zajęć praktycznych i praktyk zawodowych student powinien
1. Uczestniczyć w zebraniu informacyjnym organizowanym dla studentów, nauczycieli
i opiekunów praktyk na dwa tygodnie przed rozpoczęciem każdego semestru nauki.
2. Powinien posiadać:


Orzeczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych



Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku studenta
pielęgniarstwa



Zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B (w dokumentacji studenta
w Dziekanacie)



Ubezpieczenie NNW i OC studenta (wydrukowaną polisę)



Dziennik umiejętności zawodowych



Regulaminowy ubiór i identyfikator

Regulaminowy ubiór studenta/nauczyciela na zajęciach praktycznych i praktyce
zawodowej:


Student/nauczyciel przychodzi na zajęcia w mundurze dwuczęściowym (żakiet/bluza
i spódnica/spodnie).



Obowiązuje dostępne obuwie medyczne (zakryta część przednia).



Obowiązuje noszenie do żakietu/bluzy i spódnicy rajstop w kolorze neutralnym (białym lub
cielistym), natomiast do spodni skarpet w kolorze białym.



Student/nauczyciel ma obowiązek spinania długich włosów,



Obowiązuje zakaz noszenia biżuterii.



Paznokcie krótkie, bez lakieru.



Każdy student/nauczyciel ma obowiązek noszenia identyfikatora.

Nauczyciel prowadzący zajęcia praktyczne oraz opiekun praktyk zawodowych przed
rozpoczęciem zajęć powinien zapoznać studentów z:


Procedurami bezpieczeństwa – Procedury zapewniające bezpieczeństwo pracownikom,
studentom i pacjentom



Regulaminem wewnętrznym oddziału/podmiotu leczniczego



Warunkami zaliczenia zajęć praktycznych/praktyk zawodowych

Zaświadczenie o przeprowadzeniu instruktażu stanowiskowego w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny
oraz szkodliwych czynników biologicznych na stanowisku pracy student poświadcza własnoręcznym
podpisem

W przypadku zakłucia lub innego wypadku studenta nauczyciel/opiekun praktyk


Wdraża procedurę obowiązującą w danym oddziale/ podmiocie leczniczym



Zgłasza wypadek do kierownika praktyk i Inspektoratu BHP UM w Łodzi wypełniając
formularz Zgłoszenie wypadku studenta – „uraz spowodowany ostrym przedmiotem”



Powyższy formularz student dostarcza do Inspektoratu BHP, kopia powinna być dostarczona
najpóźniej z dokumentacją zrealizowanych zajęć do kierownika praktyk.

Nieobecność studenta na zajęciach praktycznych/praktykach zawodowych


Student zobowiązany jest poinformować nauczyciela, opiekuna praktyk lub kierownika
praktyk, że nie będzie obecny na zajęciach z powodu choroby lub zdarzenia losowego.



W przypadku nieobecności na zajęciach praktycznych student zgłasza się do prowadzącego
zajęcia nauczyciela ze zwolnieniem lekarskim lub innym dokumentem w celu
usprawiedliwienia nieobecności oraz ustalenia możliwości odpracowania i zaliczenia zajęć.



W przypadku nieobecności na praktykach student zgłasza się kierownika praktyk ze
zwolnieniem lekarskim lub innym dokumentem w celu usprawiedliwienia nieobecności oraz z
wypełnioną Kartą odpracowania nieobecności w celu uzyskania zgody i ustalenia terminu
odpracowania nieobecności. Po uzyskaniu pisemnej zgody kierownika praktyk student może
przystąpić do odpracowania praktyk.



Student, który z ważnych powodów musi opuścić część zajęć w danym dniu powinien
napisać oświadczenie o wcześniejszym wyjściu z zajęć. Odpracowanie nieobecnych godzin jak wyżej.



Niektóre sytuacje losowe, konieczność stawienia się na komisji wojskowej czy
udokumentowana działalność na rzecz Uczelni (zapisy Regulaminu studiów w UM) nie

wymagają odpracowania. W każdym przypadku student zobowiązany jest poinformować
nauczyciela, opiekuna praktyk lub kierownika praktyk, że nie będzie obecny na zajęciach.

Nauczyciel prowadzący zajęcia praktyczne
1. Powinien uczestniczyć w zebraniu informacyjnym organizowanym dla studentów i nauczycieli
na dwa tygodnie przed rozpoczęciem każdego semestru nauki.
2. W czasie zajęć praktycznych prowadzi dokumentację – w dzienniku umiejętności zawodowych
potwierdza osiąganie efektów kształcenia, kartę zaliczenia zajęć praktycznych, kartę zbiorczą
zajęć praktycznych. Ocenę końcową ustala w oparciu o Kryteria do oceny umiejętności
praktycznych oraz uwzględniając samoocenę studenta.
3. Po skończonych zajęciach w ciągu 7 dni nauczyciel przekazuje kierownikowi praktyk


Zaświadczenie o ukończeniu instruktażu stanowiskowego w zakresie Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy oraz szkodliwych czynników biologicznych na stanowisku pracy



Sprawozdanie z zajęć praktycznych



Inne dokumenty np. kopię Karty wypadku studenta

Opiekun praktyk zawodowych
1. Warunkiem prowadzenia praktyki jest podpisanie umowy z Uniwersytetem Medycznym
2. Powinien uczestniczyć w zebraniu informacyjnym organizowanym dla studentów i nauczycieli
na dwa tygodnie przed rozpoczęciem każdego semestru nauki.
3. W czasie praktyki prowadzi dokumentację – w dzienniku umiejętności zawodowych potwierdza
osiąganie efektów kształcenia, kartę zaliczenia praktyk zawodowych, kartę zbiorczą praktyk
zawodowych. Ocenę końcową ustala w oparciu o Kryteria do oceny umiejętności praktycznych
oraz uwzględniając samoocenę studenta.
4. Po skończonych zajęciach ze wszystkimi planowanymi grupami w ciągu 7 dni przekazuje
kierownikowi praktyk


Zaświadczenie o ukończeniu instruktażu stanowiskowego w zakresie Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy oraz szkodliwych czynników biologicznych na stanowisku pracy



Kartę Sprawozdanie z praktyk



Oświadczenie o odbytych zajęciach



Inne dokumenty np. kopię Karty wypadku studenta

Praktyka indywidualna
Studenci II roku studiów pierwszego stopnia, którzy wyrażają zamiar realizowania praktyki
zaplanowanej w lipcu w miejscu zamieszkania powinni:
Zwrócić się do Prodziekana ds. Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa z pisemną prośbą o wyrażenie
zgody na odbycie praktyki poza Uczelnią.
Po uzyskaniu zgody Prodziekana ds. Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa Uczelnia nawiązuje
Porozumienie ze wskazaną przez studenta placówką.
Przed przystąpieniem do praktyki student otrzymuje od kierownika praktyk skierowanie na praktykę,
Kartę Sprawozdanie z praktyk oraz Zaświadczenie o ukończeniu instruktażu stanowiskowego
w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz szkodliwych czynników biologicznych na stanowisku
pracy, sylabus. Dokumenty te wraz z zapisami w Dzienniku umiejętności zawodowych student
przedkłada kierownikowi praktyk po zrealizowaniu praktyki.

Przystępując do praktyki zawodowej realizowanej poza Uczelnią student powinien posiadać:


Orzeczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych



Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku studenta
pielęgniarstwa



Zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B (w dokumentacji studenta
w Dziekanacie)



Ubezpieczenie NNW i OC studenta (wydrukowaną polisę)



Dziennik umiejętności zawodowych



Regulaminowy ubiór i identyfikator

Studenci studiów drugiego stopnia, którzy wyrażają zamiar realizowania praktyki zawodowej
w miejscu zamieszkania:
- Zwracają się do Prodziekana ds. Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa z pisemną prośbą
o wyrażenie zgody na odbycie praktyki poza Uczelnią.
- Po uzyskaniu zgody Prodziekana ds. Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa Uczelnia nawiązuje
porozumienie ze wskazaną przez studenta placówką.
Pozostali studenci realizują praktykę indywidualnie w placówkach, z którymi Uczelnia posiada
odpowiednie porozumienia, wskazanych przez kierownika praktyk.
Studenci I roku studiów drugiego stopnia powinni uczestniczyć w zebraniu informacyjnym
organizowanym w listopadzie. Student otrzymuje od kierownika praktyk skierowanie na praktykę.
Przystępując do praktyki zawodowej student powinien posiadać:



Orzeczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych



Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku studenta
pielęgniarstwa



Zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B (w dokumentacji studenta
w Dziekanacie)



Ubezpieczenie NNW i OC studenta (wydrukowaną polisę)



Dziennik praktyk



Regulaminowy ubiór i identyfikator

Po odbyciu praktyki studenci przedkładają kierownikowi praktyk dziennik praktyk, w którym opiekun
praktyki wyznaczony w danym podmiocie leczniczym potwierdza jej realizację.

