
1 
 

 

 

 

 

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W KONINIE 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 

 

 

KIERUNKOWY REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK 

ZAWODOWYCH 

 

 

PIELĘGNIARSTWO 

 

 

 

 

 

Konin 2022 r. 

  

Załącznik Nr 3 do Decyzji Nr 4/2022 Dziekana 

Wydziału Nauk o Zdrowiu ANS w Koninie  

z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie regulaminów 

studenckich praktyk zawodowych na kierunkach 

Wydziału Nauko Zdrowiu 



2 
 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin studenckich zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Akademii Nauk 

Stosowanych w Koninie, zwany dalej „regulaminem praktyk”, określa zasady  

oraz tryb odbywania i zaliczania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych  

przez studentów kierunku pielęgniarstwo.   

2. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe są integralną częścią edukacji studiów na kierunku 

Pielęgniarstwo prowadzonych w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie.  

3. Studenci realizują praktyki zgodnie z ustalonym przez senat programem studiów dla danego 

kierunku. 

4. Wymiar czasu praktyki w danym cyklu kształcenia określają programy, o których mowa  

w punkcie 3. 

5. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez studentów na zajęciach praktycznych 

i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin określa program nauczania danego 

przedmiotu kierunkowego. 

6. Studenci odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w miejscu i terminie 

wynikającym z harmonogramu praktyk określonego przez uczelnię, w ciągu roku 

akademickiego lub w okresie wakacji. 

7. W momencie rozpoczęcia praktyki zawodowej student jest zobowiązany posiadać:  

a)  orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych,  

b) szczepienia ochronne w zakresie WZW typu B, 

c) badania bakteriologiczne kału na nosicielstwo z wynikiem ujemnym, 

d) Dziekan odpowiada za prawidłową organizację praktyk na Wydziale Nauk o Zdrowiu,  

w tym są uwzględnione potrzeby studenta z niepełnosprawnością, 

e) za organizację i nadzór nad studenckimi zajęciami praktycznymi i praktykami, 

zawodowymi na danym kierunku odpowiada powołany przez Rektora menedżer 

kierunku studiów, 

f) w szczególnie uzasadnionych przypadkach student, który nie odbył lub nie może odbyć 

praktyki w terminie wynikającym z kierunkowego regulaminu praktyk, może złożyć, 

g) wniosek do Rektora za pośrednictwem dziekana o przesunięcie terminu jej 

realizacji. 

 

Rozdział 2 

Cele praktyki 

§ 2 

Celem zajęć praktycznych i praktyki zawodowej na kierunku pielęgniarstwo jest uzyskanie 

przez studenta doświadczenia i nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych  

do wykonywania pracy, w tym: 

1) wprowadzenie do praktycznego wykonywania zawodu pielęgniarki, 

2) wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów 

z praktyką, czyli integracja wiedzy z praktyką, 

3) zapoznanie z normami zewnętrznymi i wewnętrznymi regulującymi funkcjonowanie  

i organizację zakładu pracy będącego miejscem praktyki studentów pielęgniarstwa, 

4) wzmocnienie motywacji do pracy zawodowej poprzez doskonalenie kompetencji 

zawodowych i osobistych, 

5) kształtowanie wysokiej kultury pracy zawodowej oraz postaw etycznych, 

6) przyjęcie przez studenta odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy i zachowania 

zgodne z przyjętymi zasadami etycznymi pracy. 
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Rozdział 3 

Obowiązki i prawa studenta 

§ 3 

Student ma obowiązek:  

1. Zapoznać się i przestrzegać regulaminu placówki, obowiązujących w niej przepisów 

BHP i przeciwpożarowych oraz instrukcji obsługi urządzeń medycznych.  

2. Zachować tajemnicę zawodową oraz przestrzegać etyki zawodowej.  

3. Wykonywać wszelkie polecenia wydawane bezpośrednio przez osobę odpowiedzialną  

za przebieg praktyki zawodowej.  

4.  Wykonywać wszelkie czynności zawodowe pod kierunkiem i za zgodą opiekuna      

zajęć praktycznych i praktyki zawodowej.  

5. Dbać o bezpieczeństwo pacjenta, czystość pacjenta i jego najbliższe otoczenie.  

6. Wykazać dbałość o aparaturę i sprzęt medyczny w placówce.  

7. Przestrzegać zasad reżimu sanitarnego i aktualnych wytycznych w zakresie dezynfekcji 

i sterylizacji obowiązujących w danej placówce.  

8. Posiadać na zajęciach praktycznych i praktyce zawodowej: regulaminową odzież  

i obuwie, identyfikator, czasomierz z sekundnikiem, dzienniczek umiejętności 

zawodowych, aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych 

oraz notatnik.  

9. Godnie reprezentować swoją uczelnię.  

10. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach praktycznych i praktykach 

zawodowych.  

11. W trakcie zajęć praktycznych i praktyki zawodowej student nie może bez zgody 

opiekuna opuszczać placówki szkolenia.  

12. Student nie może odbywać zajęć praktycznych i praktyki zawodowej na dyżurach 

nocnych, jeśli nie przewiduje tego harmonogram zajęć zatwierdzony przez menedżera 

kierunku.  

13. Obecność studenta na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych jest 

obowiązkowa. W przypadku absencji chorobowej (udokumentowanej poświadczeniem 

lekarskim) lub nieobecnością z przyczyn innych uzasadnionych zdarzeniami losowymi, 

student zobowiązany jest do odpracowania opuszczonych godzin w czasie 

wyznaczonym przez opiekuna praktyki w danej placówce.  

14. Student po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni, ma obowiązek do okazania  

opiekunowi zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia zajęć  

praktycznych.  

15. Student ma obowiązek życzliwie i z pełną troską traktować pacjentów oraz rzetelnie  

wywiązywać się z powierzonych zadań.  

16. Wykazywać się wiedzą i umiejętnościami objętymi programem studiów.  

17. Ustawicznie dokształcać się i pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności 

zawodowe.  

18. Obowiązkiem studenta jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz odpowiedzialności cywilnej (OC) – 

w przypadku wymagania ubezpieczenia przez zakład pracy.  

19. Uczelnia nie zwraca i nie pokrywa studentom kosztów związanych z ubezpieczeniem, 

o którym mowa w ust. 18. 
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§ 4 

Prawa studenta:  

1. Student ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia podczas zajęć 

praktycznych i praktyki zawodowej.  

2. Student ma prawo do 30 minut przerwy na spożycie posiłku w miejscu i czasie 

wyznaczonym przez osobę odpowiedzialną za przebieg zajęć praktycznych i praktyki 

zawodowej.  

3. Student ma prawo do obiektywnej oceny postępów w nauce. 

4. Studentka będąca w ciąży może odbywać zajęcia praktyczne i praktykę zawodową  

w danej placówce po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań. Zakres czynności uwzględniający brak kontaktu studentki  

z biologicznymi czynnikami szkodliwym, ustala opiekun prowadzący praktykę 

zawodową. W przypadku przeciwwskazań, studentka będąca w ciąży powinna złożyć 

podanie o urlop na czas praktyki i ubiegać się o indywidualny tok nauczania.  

5. Student może odbywać zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w miejscu 

zamieszkania po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Szpitala i Dziekana Wydziału 

Nauk o Zdrowiu. 

 

Rozdział 4 

Zaliczenie zajęć praktycznych i praktyki zawodowej. 

Warunki zwalniania z obowiązku odbywania praktyki zawodowej. 

§ 5 

 

1. Warunkiem zaliczenia zajęć praktycznych i praktyki zawodowej jest:  

a) obecność studenta na zajęciach praktycznych i praktyce zawodowej zgodnie z 

harmonogramem,  

b) uzyskanie pozytywnych ocen z wiadomości i umiejętności wynikających ze  

szczegółowego planu zajęć praktycznych i praktyki zawodowej w danej placówce, 

c) właściwa postawa wobec pacjentów i personelu,  

d) poświadczenie w dzienniku praktyk wykazu umiejętności objętych programem 

studiów przez opiekuna.  

2. Zaliczenie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych odbywa się w cyklu rocznym.  

3. Zaliczenie praktyki jest warunkiem zaliczenia semestru, na którym student jest 

zobowiązany ją zrealizować. 

4. Praktyka podlega zaliczeniu na ocenę.  

5. Praktyce przyporządkowana jest liczba punktów ECTS, odpowiadająca nakładowi 

pracy studenta. 

§ 6 

 

1. Wykonywana przez studenta praca zawodowa, wolontariat oraz prowadzona 

działalność gospodarcza, w tym również za granicą, może być podstawą do zaliczenia 

praktyki lub jej części, jeżeli jej charakter spełnia wymagania przewidziane  

w regulaminie praktyk.  W tym celu student składa do dziekana wydziału oświadczenie 

o odbyciu praktyki w ramach pracy zawodowej lub oświadczenie o odbyciu praktyki  

w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

2. Decyzję o zaliczeniu udziału studenta w pracy zawodowej, prowadzonej działalności 

gospodarczej lub wolontariatu, jako praktyki podejmuje dziekan wydziału  

po zasięgnięciu opinii menedżera kierunku. 

3. Skutki niezaliczenia praktyki określa Regulamin studiów. 
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4. O zwolnienie z obowiązku odbywania zajęć praktycznych i praktyki zawodowej mogą 

również ubiegać się studenci studiów stacjonarnych, którzy wystąpią z wnioskiem  

do Dziekana Wydziału Nauk o  Zdrowiu i przedstawią: 

a) zaświadczenie o miejscu, w którym były zrealizowane zajęcia praktyczne  

lub praktyka zawodowa, liczbę godzin oraz program zajęć, 

b) Kserokopię indeksu. 

5. Liczba godzin zajęć praktycznych i praktyki zawodowej z przedmiotu zaliczanego, 

 nie może być mniejsza niż liczba godzin zajęć praktycznych i praktyki zawodowej 

ustalona zgodnie z programem kształcenia w PWSZ w Koninie.  

6. Dziekan wydziału po zasięgnięciu opinii menedżera kierunku podejmuje ostateczną 

decyzję w sprawie zwolnienia z obowiązku odbywania zajęć praktycznych i praktyki 

zawodowej, na podstawie porównania programów zajęć, liczby godzin i formy 

zaliczenia. 

 

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe 

§ 7 

 

1. Każdy student przed przystąpieniem do zajęć praktycznych i praktyki zawodowej ma 

obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem. 

2. Regulamin praktyk zawodowych dla studentów Akademii Nauk Stosowanych w 

Koninie kierunek pielęgniarstwo wchodzi w życie z dniem 21.04.2022 r. 

 

 

 

Sporządził: 

 

Menedżer 

kierunku Pielęgniarstwo 

 

/-/ mgr Danuta Grodzka 

Zatwierdził: 

 

Dziekan 

Wydziału Nauk o Zdrowiu 

 

/-/ dr Edyta Bielik 

 

 

 


