Załącznik nr 3 do Programu studiów
REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH NA STUDIACH DRUGIEGO
STOPNIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ
SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE
§1
1.

Praktyki zawodowe są integralną częścią planu studiów drugiego stopnia na kierunku
pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.

2.

Podstawowym celem praktyk zawodowych jest usystematyzowanie i utrwalenie
umiejętności przekazanych w toku zajęć dydaktycznych na uczelni.
§2

1.

Studenci odbywają praktyki zawodowe w miejscu i terminie wynikającym
z harmonogramu praktyk zawodowych określonego przez Uczelnię, w podmiotach
/instytucjach, z którymi Uczelnia ma zawarte porozumienie na realizację praktyk
zawodowych.

2.

Praktyki zawodowe są realizowane w trakcie przerw międzysemestralnych i w czasie
wakacji.

3.

W momencie rozpoczęcia i podczas realizacji praktyk zawodowych student jest
zobowiązany posiadać:
a) aktualną książeczkę zdrowia do celów epidemiologicznych;
b) szczepienia ochronne w zakresie WZW typu B;
c) badania bakteriologiczne kału na nosicielstwo z wynikiem ujemnym;
d) ubezpieczenie NW i OC – poszerzone o ekspozycję zawodową;
e) niezbędną odzież ochronną i obuwie;
f) obowiązkową dokumentację niezbędną do zaliczenia praktyki zawodowej.

4.

Student jest zobowiązany posiadać książeczkę zdrowia dla celów sanitarnoepidemiologicznych przez cały czas trwania praktyk zawodowych i udostępniać ją
do wglądu opiekunowi praktyk zawodowych oraz pracownikom Stacji SanitarnoEpidemiologicznej.

5.

Student ponosi odpowiedzialność (również finansową) za:
a) brak książeczki i/lub aktualnego wpisu lekarza o zdolności do realizacji praktyk
zawodowych,
b) brak aktualnego ubezpieczenie NW i OC,
c) brak niezbędnej odzieży ochronnej i obuwia zamiennego do realizacji praktyk
zawodowych w danym podmiocie/instytucji,

6.

Opiekun praktyk zawodowych musi spełniać założenia określone w załączniku nr 1
„Kryteria doboru koordynatora/opiekuna/mentora”.

7.

Opiekun praktyk zawodowych ma prawo nie przyjąć na praktyki zawodowe studenta
nie spełniającego wymagań z pkt. 3-4.

8.

Student nie może realizować praktyk zawodowych w miejscu swojego zatrudnienia
(oddział, przychodnia, poradnia, instytucja).

9.

Nieobecność z przyczyn leżących po stronie studenta stanowi nieobecność
nieusprawiedliwioną na praktykach zawodowych – z obowiązkiem jej odpracowania.

10. W uzasadnionych przypadkach losowych, możliwe jest, za zgodą Dyrektora
Instytutu, warunkowe przeniesienie określonego rodzaju praktyk zawodowych na
następny rok.
§3
1.

Student ma obowiązek:
a) zapoznania się z regulaminem placówki, w której odbywa praktyki zawodowe
i przestrzegania go oraz przestrzegania obowiązujących w placówce przepisów
BHP i p/pożarowych oraz instrukcji obsługi urządzeń używanych w placówce
(w tym urządzeń medycznych);
b) zachować tajemnicę zawodową oraz przestrzegać etyki zawodowej pielęgniarki;
c) wykonywać

wszelkie

polecenia

wydawane

bezpośrednio

przez

osobę

odpowiedzialną za przebieg praktyk zawodowych;
d) w placówkach medycznych wykonywać wszelkie czynności zawodowe pod
kierunkiem i za zgodą opiekuna praktyki zawodowej;
e) życzliwie i z pełną troską traktować pacjentów oraz rzetelnie wywiązywać się
z powierzonych zadań;
f) dbać o bezpieczeństwo pacjenta;
g) wykazać dbałość o aparaturę i sprzęt w placówce;
h) przestrzegać zasad reżimu sanitarnego i aktualnych wytycznych w zakresie
i) dezynfekcji i sterylizacji obowiązujących w danej placówce medycznej;
j) posiadać na praktykach zawodowych w placówkach medycznych: regulaminową
odzież i obuwie, identyfikator, symbol czepka (pielęgniarstwo), czasomierz
z sekundnikiem, dzienniczek praktyk, aktualną książeczkę zdrowia oraz notatnik;
k) godnie reprezentować swoją Uczelnię;
l) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w praktykach zawodowych;
m) wykazywać się wiedzą i umiejętnościami objętymi programem studiów;

n) ustawicznie dokształcać się i pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności
zawodowe.
2.

W trakcie praktyki zawodowej student nie może bez zgody opiekuna opuszczać
placówki szkoleniowej.

3.

W placówkach medycznych student nie może odbywać praktyki zawodowej na
dyżurach nocnych, jeśli nie przewiduje tego harmonogram zajęć zatwierdzony przez
koordynatora praktyk.

4.

Obecność studenta na praktykach zawodowych jest obowiązkowa.

5.

W przypadku absencji chorobowej (udokumentowanej poświadczeniem lekarskim)
lub nieobecnością z innych przyczyn uzasadnionych zdarzeniami losowymi, student
zobowiązany jest do odpracowania opuszczonych godzin w czasie wyznaczonym
przez opiekuna praktyki w danej placówce.

6.

Student po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni, ma obowiązek okazania opiekunowi
zaświadczenia

lekarskiego

o

braku

przeciwwskazań

do

podjęcia

praktyk

zawodowych.
7.

Nieobecności, których student nie ma obowiązku odpracowywać dotyczą
potwierdzonej i udokumentowanej:
a) nieobecności z powodu zawarcia małżeństwa,
b) nieobecności z powodu pogrzebu w najbliższej rodzinie,
c) nieobecności z powodu honorowego krwiodawstwa,
d) nieobecności z powodu dawstwa szpiku,
e) nieobecności z powodu wezwania do sądu, policji, prokuratury, na komisję
wojskową.

8.

Studentka ciężarna i karmiąca dziecko piersią jest zobowiązana do niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie koordynatora praktyk zawodowych.

9.

Studentka ciężarna i karmiąca dziecko piersią nie może odbywać praktyk
zawodowych na terenie placówek ochrony zdrowia. W takim przypadku studentka
powinna złożyć podanie o urlop na czas praktyk zawodowych oraz ubiegać się
o indywidualny tok nauczania.

10. Studentka po okresie połogu zobowiązana jest przed rozpoczęciem praktyk
zawodowych przedstawić koordynatorowi praktyk zawodowych zaświadczenia od
lekarza specjalisty o braku przeciwwskazań zdrowotnych do ich odbywania.

11. Na praktykach zawodowych studentów obowiązuje zakaz korzystania z telefonu
komórkowego, fotografowania i nagrywania obrazów i dźwięków oraz bezwzględny
zakaz palenia tytoniu.
§4
1.

Student ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia podczas
praktyk zawodowych.

2.

Student ma prawo do 30 minut przerwy na spożycie posiłku w miejscu i czasie
wyznaczonym przez osobę odpowiedzialną za przebieg praktyk zawodowych
w placówkach medycznych i instytucjach.

3.

Student ma prawo do obiektywnej oceny postępów w nauce.

4.

Student może odbywać praktyki zawodowe w miejscu zamieszkania po uzyskaniu
pisemnej zgody dyrektora placówki (do podania do dyrektora placówki o wyrażenie
zgody na realizację praktyk zawodowych student dołącza „Zgodę Placówki” oraz
„Kryteria doboru Placówki” stanowiący załącznik nr 2. oraz Dyrektora Instytutu
i po podpisaniu porozumienia przez obie strony.

5.

Podpisaną „Zgodę Placówki” oraz „Kryteria doboru Placówki” student składa
u koordynatora praktyk zawodowych, co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem
praktyki zawodowej celem uzyskania zgody Dyrektora Instytutu na realizację
praktyk we wskazanej przez siebie Placówce.

6.

Podpisane porozumienie student odbiera u koordynatora praktyk zawodowych nie
później niż 4 dni przed rozpoczęciem praktyki zawodowej.
§5

1.

Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest:
a) 100% obecność studenta na praktyce zawodowej wynikająca z harmonogramu,
b) uzyskanie pozytywnych ocen z umiejętności wynikających ze szczegółowego
programu praktyki zawodowej w danej placówce,
c) właściwa postawa studenta,
d) poświadczenie w dzienniku praktyk uzyskania zaliczenia w danej placówce,

2.

Praktyki zawodowe kończą się zaliczeniem na ocenę.

3.

Zaliczenie praktyk zawodowych odbywa się w cyklu semestralnym, zgodnie
z obowiązującym planem studiów.

4.

Student ma obowiązek dostarczyć do koordynatora praktyk zawodowych
dokumentację potwierdzającą zaliczenie praktyk zawodowych w terminach
wynikających z organizacji roku akademickiego.

5.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zmian osobowych grup.

6.

Po odbyciu praktyk zawodowych w placówkach medycznych nauczyciel ocenia
studenta według przyjętych kryteriów stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego
regulaminu.

7.

Student przed przystąpieniem do egzaminu magisterskiego zobowiązany jest do
złożenia

dziennika

praktyk/dziennika

umiejętności

praktycznych

wraz

z oświadczeniem o odbyciu wszystkich przewidzianych planem studiów praktyk
zawodowych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
regulaminu).
§6
1.

Każdy student przed przystąpieniem do praktyki zawodowej ma obowiązek do
zapoznania się z niniejszym regulaminem.

2.

Przed rozpoczęciem zajęć student podpisuje oświadczenie, że zapoznał się
z regulaminem praktyk zawodowych.

3.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.

Załączniki - dostęp na stronie internetowej Instytutu Medycznego:
1.

Załącznik nr 1 do regulaminu praktyk zawodowych na studiach drugiego stopnia na
kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.
Kryteria doboru koordynatora/opiekuna/mentora

2.

Załącznik nr 2 do regulaminu praktyk zawodowych na studiach drugiego stopnia na
kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.
Kryteria doboru miejsc kształcenia praktycznego

3.

Załącznik nr 3 do regulaminu praktyk zawodowych na studiach drugiego stopnia na
kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.
Kryteria oceny studenta po odbyciu praktyk zawodowych w placówkach
medycznych/instytucjach.

4.

Załącznik nr 4 do regulaminu praktyk zawodowych na studiach drugiego stopnia na
kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.
Oświadczenie studenta o odbyciu wszystkich obowiązujących planem studiów
praktyk zawodowych.

