
 

Uchwała Senatu 

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

Nr 15/2021/2022  

z dnia 29.06.2022 roku 

 

w sprawie: zasad obywania praktyk zawodowych w Wyższej Szkoły Ekonomii 
i Innowacji w Lublinie  

 

Działając na podstawie art. 67 ust. 5 pkt. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. 2022, poz. 574) i mając na uwadze postanowienia Rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 661) oraz uwzględniając § 20 ust. 7 pkt 12 Statutu Wyższej Szkoły 
Ekonomii i Innowacji w Lublinie uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 

 

Wprowadza się od roku akademickiego 2022/2023:  
1. Zasady odbywania praktyk zawodowych na studiach o profilu praktycznym z wyłączeniem 

kierunków, dla których obowiązuje standard kształcenia - załącznik Nr 1 do niniejszej 

Uchwały;  
2. Zasady odbywania praktyk zawodowych na kierunku Psychologia – załącznik Nr 2 do 

niniejszej Uchwały;  
3. Zasady odbywania praktyk zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo – załącznik Nr 3 do 

niniejszej Uchwały. 
 

§ 2 

 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i znajduje zastosowanie dla toku studiów 
rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023.  

2. Następujące akty prawne tracą moc prawną z momentem ukończenia przez studentów toku 

kształcenia:  

 Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie Nr 22/2018/2019 w sprawie 

wprowadzenia zasad realizacji i rozliczania praktyk zawodowych w świetle Ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w programach studiów na profilu 
praktycznym od roku akademickim 2019/2020; 

 Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie Nr 9a/2017/2018 

z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenie Regulaminu Studenckich Praktyk 

Zawodowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie;  
 Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie Nr 1A/2018/2029 

z dnia 01 października 2018r. w sprawie warunków zaliczania studentom Wyższej Szkoły 
Ekonomii i Innowacji w Lublinie praktyk zawodowych;  

 Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie Nr 38/2017/2018 

z dnia 26 września 2018 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu studenckich praktyk 
zawodowych dla kierunku Psychologia – profil ogólnoakademicki;  



 

 Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie Nr 54/2018/2019 

z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kształcenia Praktycznego 

na kierunku Pielęgniarstwo. 
 

   

 
  Przewodniczący Senatu 

  Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji  
  w Lublinie 

 

  Prof. WSEI dr hab. Mirosław J. Jarosz 



 

                   Załącznik Nr 1 

          do Uchwały Senatu WSEI Nr 15/2021/2022 

        z dnia 29.06.2022 r. 

 

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH NA STUDIACH O PROFILU 

PRAKTYCZNYM W WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE 

Z WYŁĄCZENIEM KIERUNKÓW DLA KTÓRYCH OBOWIĄZUJE STANDARD 
KSZTAŁCENIA 

 

§ 1 

Ogólne cele realizacji praktyk zawodowych obowiązujące w Wyższej Szkole Ekonomii  
i Innowacji w Lublinie 

 

1. Pogłębienie i poszerzenie umiejętności zdobytych przez studenta/praktykanta w czasie 
studiów oraz nabycie nowych umiejętności poprzez praktyczne rozwiązywanie 
rzeczywistych zadań zawodowych (w tym przygotowanie projektów). Poszerzenie wiedzy 
zdobytej w czasie studiów; 

2. Nabycie umiejętności i zachowań potrzebnych w środowisku pracy (praca w zespole, 
należyty stosunek do pracy i innych współuczestników, z którymi praca jest wykonywana); 

3. Zapoznanie praktykantów z organizacją i funkcjonowaniem instytucji oraz jego komórek 
związanych z realizacją zadań bezpośrednio powiązanych z kierunkiem i specjalnością 
studiów; 

4. Zapoznanie z wyposażeniem technicznym, technologicznym i informatycznym instytucji; 

5. Poznanie środowiska zawodowego, zasad etyki zawodowej, holistycznego  
i zindywidualizowanego podejścia do osób, w procesie realizacji praktyk zawodowych. 

6. Przyjęte założenia: 
a) 3 miesiące praktyki zawodowej (120 godzin zegarowych miesięcznie, co w przeliczeniu 

daje 480 godzin dydaktycznych); 

b)  6 miesięcy praktyk zawodowych (120 godzin zegarowych miesięcznie, co w 
przeliczeniu daje 960 godzin dydaktycznych); 

c) 1 ECTS = 30 godzin dydaktycznych. 

 

§ 2 

Zakładane efekty uczenia się podczas praktyk zawodowych oraz ogólna organizacja  
i przebieg praktyk zawodowych  

 

1. Podstawą odniesienia i konstrukcji zakładanych efektów uczenia się podczas praktyk 
zawodowych są: 

a) Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r.  o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji ((t.j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 226).); 

b) Rozporządzenie MNiSW z 14.11.2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia 

efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

(Dz. U. z 2018r, poz. 2218);  



 

c) Zatwierdzone przez Senat Uczelni kierunkowe efekty uczenia się dla danego 
kierunku i poziomu studiów. 

2. Praktyki zawodowe dla studentów stacjonarnych odbywają się w czasie wolnym od zajęć 
dydaktycznych do zakończenia sesji letniej. Praktyki zawodowe dla studentów 
niestacjonarnych niepracujących odbywają się na podobnej zasadzie jak dla studentów 
studiów stacjonarnych. Czas trwania oraz miejsce odbywania danej praktyki studenci ustalają 
z opiekunem praktyk, który komisyjnie wraz z pracodawcą zatwierdza uzyskane efekty 
uczenia się przypisane do praktyk zawodowych. 

3. Miejscem odbywania praktyki są organizacje, w tym m.in. zakłady przemysłowe, instytucje, 

organizacje i przedsiębiorstwa, związane z kierunkiem studiów i wybraną przez studenta 
specjalnością, których działalność umożliwia zrealizowanie ustalonych w programie praktyk 

efektów uczenia się związanych z modułami kierunkowymi i do wyboru (szczególnie w 

zakresie umiejętności i kompetencji społecznych) ujętych w danym programie studiów. 
4. Program praktyk zawodowych może być związany z tematyką obrony egzaminu 

dyplomowego.  

 

§ 3 

Procedura realizacji i rozliczania praktyk zawodowych  

na studiach I stopnia, studiach licencjackich o profilu praktycznym (z wyłączeniem 
studiów dualnych) 

 

1. Właściwe dziekanaty w terminie do dnia 15 kwietnia danego roku mają obowiązek 
przekazania do Biura Karier i Spraw Studenckich WSEI listy studentów zobowiązanych do 

odbycia praktyki zawodowej. 

2. Biuro Karier i Spraw Studenckich WSEI w terminie do dnia 30 maja danego roku przydziela 

i umożliwia studentom realizację praktyk zawodowych w siedzibie Uczelni lub w firmie, 
instytucji, organizacji, z którymi Uczelnia podpisała trójstronną umowę dotyczącą praktyk 
zawodowych. 

3. Realizacja praktyk zawodowych prowadzonych przez pracodawcę na Uczelni (Część I) 

odbywa się według poniższego schematu: 
a) 25 godzin dydaktycznych realizowanych na Uczelni: wstęp do praktyk zawodowych, 

zagadnienia wprowadzające oraz weryfikacja efektów uczenia się; 

b) 75 godzin dydaktycznych realizowanych na Uczelni - opracowanie konspektu oraz 

projektu związanego z kierunkiem studiów, wyznaczonego i określonego przez 
pracodawcę oraz weryfikacja efektów uczenia się; 

c) 70 godzin dydaktycznych realizowanych na Uczelni - opracowanie projektu 

związanego z kierunkiem studiów, wyznaczonego i określonego przez pracodawcę 
oraz weryfikacja efektów uczenia się. 

Student za realizację pierwszej części otrzymuje 5 pkt ECTS (pkt a - 1 ECTS, pkt b - 2 ECTS, 

pkt c - 2 ECTS). 

4. Realizacja praktyk zawodowych u pracodawcy (Część II) obejmuje 600 godzin 

zegarowych co daje 790 godzin dydaktycznych i odbywa się w terminie od dnia 1 czerwca 
do dnia 30 września danego roku: odpowiednio w II i IV semestrze po ukończeniu zajęć 
dydaktycznych. Student za realizację drugiego etapu otrzymuje 27 pkt ECTS. 



 

5. Zatwierdzenie poszczególnych części praktyk zawodowych realizowanych u pracodawcy 
przez opiekuna praktyk zawodowych i przez właściwego Dziekana nastąpi najpóźniej do 

dnia 30 września każdego roku akademickiego. 

6. W uzasadnionych przypadkach zatwierdzonych przez właściwego Dziekana przydział 
punktów ECTS pomiędzy poszczególnymi semestrami może być zmodyfikowany. 

 

Tabela 1. Harmonogram realizacji praktyk zawodowych dla studiów I stopnia, studia 

licencjackie o profilu praktycznym (z wyłączeniem studiów dualnych): 
 

Części praktyki zawodowej 

 

Część I 

 

Praktyka zawodowa 

realizowana na Uczelni 

 

Część II 

 

Praktyka zawodowa  

realizowana u pracodawcy 

Zaliczenie praktyk  

i przydzielenie punktów 
ECTS 

 
Wstęp do praktyk zawodowych, 
weryfikacja efektów uczenia się 

25 godzin dydaktycznych 

(1 ECTS) 

 

 

W II semestrze od 1 czerwca 

do 30 września  

W I semestrze: Wstęp do 
praktyk zawodowych, do 

15 lutego (1 ECTS). W II 

semestrze, od 1 czerwca do 

30 września (9 ECTS). 

Łącznie 10 ECTS. 

 Projekt grupowy,  

weryfikacja efektów uczenia się 

75 godzin dydaktycznych 

(2 ECTS) 

W IV semestrze, do 30 

września (10 ECTS)  

 

W IV semestrze od 1 

czerwca do 30 września   
Projekt grupowy,  

weryfikacja efektów uczenia się 

(raport z praktyk zawodowych) 

70 godzin dydaktycznych 

(2 ECTS) 

W VI semestrze, do 30 

czerwca (12 ECTS) 

 

Łącznie: 
 

 

120 godzin zegarowych          

(170 godzin dydaktycznych 

(5 ECTS) 

 

600 godzin zegarowych     

(790 godzin  

dydaktycznych 

(27 ECTS) 

720 godzin zegarowych 

(960 godzin  

dydaktycznych 

(32 ECTS) 

 

  

§ 4 

Procedura realizacji i rozliczania praktyk zawodowych  

na studiach I stopnia, studiach inżynierskich o profilu praktycznych  

(z wyłączeniem studiów dualnych)  
 

1. Właściwe dziekanaty w terminie do dnia 15 kwietnia danego roku mają obowiązek 
przekazania do Biura Karier i Spraw Studenckich WSEI listy studentów zobowiązanych do 
odbycia praktyki zawodowej. 

2. Biuro Karier i Spraw Studenckich WSEI w terminie do dnia 30 maja danego roku przydziela 

i umożliwia studentom realizację praktyk zawodowych w siedzibie Uczelni lub w firmie, 



 

instytucji, organizacji, z którymi Uczelnia podpisała trójstronną umowę dotyczącą praktyk 
zawodowych.  

3. Realizacja praktyk zawodowych prowadzonych przez pracodawcę na Uczelni (Część I) 

odbywa się według poniższego schematu: 
a) 25 godzin dydaktycznych realizowanych na Uczelni: wstęp do praktyk zawodowych, 

zagadnienia wprowadzające oraz weryfikacja efektów uczenia się. 
b) 75 godzin dydaktycznych realizowanych na Uczelni - opracowanie konspektu oraz 

projektu związanego z kierunkiem studiów, wyznaczonego i określonego przez 
pracodawcę oraz weryfikacja efektów uczenia się. 

c) 70 godzin dydaktycznych realizowanych na Uczelni - opracowanie projektu 

związanego z kierunkiem studiów, wyznaczonego i określonego przez pracodawcę 
oraz weryfikacja efektów uczenia się. 

Student za realizację pierwszej części otrzymuje 5 pkt ECTS (pkt a - 1 ECTS, pkt b - 2 ECTS, 

pkt c - 2 ECTS). 

4. Realizacja praktyk zawodowych u pracodawcy (Część II) obejmuje 600 godzin 

zegarowych (790 godzin dydaktycznych) i odbywa się w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 
30 września danego roku: odpowiednio w II, IV i VI semestrze po ukończeniu zajęć 
dydaktycznych. Student za realizację drugiego etapu otrzymuje 27 pkt ECTS 

5. Zatwierdzenie poszczególnych części praktyk zawodowych realizowanych u pracodawcy 
przez opiekuna praktyk zawodowych i przez Dziekana nastąpi najpóźniej do 30 września 
każdego roku. 

6. W uzasadnionych przypadkach zatwierdzonych przez właściwego Dziekana przydział 
punktów ECTS pomiędzy poszczególnymi semestrami może być zmodyfikowany. 

 

Tabela 2. Harmonogram realizacji praktyk zawodowych na studiów I stopnia, studiów 

inżynierskich (z wyłączeniem studiów dualnych): 
 

Części praktyki zawodowej 

 

Część I 

 

Praktyka zawodowa 

realizowana na Uczelni 

 

Część II 

 

Praktyka zawodowa  

realizowana u pracodawcy 

 

Zaliczenie praktyk  

i przydzielenie punktów 
ECTS 

 
Wstęp do praktyk zawodowych, 
weryfikacja efektów uczenia się 

 

25 godzin dydaktycznych 

(1 ECTS) 

 

w II semestrze 

od 1 czerwca do 30 września 

 

W II semestrze do 30 

września (10 ECTS) 

 Projekt,  

weryfikacja efektów uczenia się 

 

75 godzin dydaktycznych 

(2 ECTS) 

 

w IV semestrze 

od 1 czerwca do 30 września  

 

W IV semestrze, do 30 

września (10 ECTS) 

 Projekt,  

weryfikacja efektów uczenia się 

(raport z praktyk zawodowych) 

70 godzin dydaktycznych 

(2 ECTS) 

w VI semestrze 

od 1 czerwca do 30 września  
 

 

W VI semestrze, do 30 

września (12 ECTS) 



 

Łącznie: 
 

 

120 godzin zegarowych 

(170 godzin dydaktycznych) 

(5 ECTS) 

 

600 godzin zegarowych 

(790 godzin  

dydaktycznych) 

(27 ECTS) 

720 godzin zegarowych 

(960 godzin  

dydaktycznych) 

(32 ECTS) 

 

 

§ 5 

Procedura realizacji i rozliczania praktyk zawodowych  

na studiach II stopnia, studia magisterskie (z wyłączeniem studiów dualnych) 

 

1. Właściwe dziekanaty w terminie do dnia 15 kwietnia danego roku mają obowiązek 
przekazania do Biura Karier i Spraw Studenckich WSEI listy studentów zobowiązanych do 
odbycia praktyki zawodowej. 

2. Biuro Karier i Spraw Studenckich WSEI w terminie do dnia 30 maja danego roku 

przydziela i umożliwia studentom realizację praktyk zawodowych w siedzibie Uczelni lub 
w firmie, instytucji, organizacji, z którymi Uczelnia podpisała trójstronną umowę dotyczącą 
praktyk zawodowych. 

3. Realizacja praktyk zawodowych na Uczelni (Część I) odbywa się wg poniższego 
schematu: 

a) 20 godzin dydaktycznych realizowanych na Uczelni (opracowanie konspektu 

zadania związanego z kierunkiem studiów, wyznaczonego i określonego przez 
pracodawcę). 

b) 60 godzin dydaktycznych realizowanych na Uczelni w IV semestrze do dnia 30 

czerwca danego roku (opracowanie projektu związanego z rozwiązaniem problemu 
bazującego na wskazaniach pracodawców, mającego charakter praktyczny z oraz 

weryfikacja efektów uczenia się). 

4. Realizacja praktyk zawodowych u pracodawcy (Część II) odbywa się u pracodawcy 

obejmuje 300 godzin zegarowych (400 godzin dydaktycznych) 

5.  Zatwierdzenie poszczególnych części praktyk zawodowych realizowanych u pracodawcy 
przez opiekuna praktyk zawodowych i przez Dziekana nastąpi najpóźniej do 30 września 
każdego roku akademickiego. 

6. W uzasadnionych przypadkach zatwierdzonych przez właściwego Dziekana przydział 
punktów ECTS pomiędzy poszczególnymi semestrami może być zmodyfikowany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 3. Harmonogram realizacji praktyk zawodowych dla studiów magisterskich  

(z wyłączeniem studiów dualnych): 
 

Części praktyki zawodowej 

 Część I 

Praktyka zawodowa realizowana 

na Uczelni 

 

Część II 

Praktyka zawodowa  

realizowana u pracodawcy 

 

Zaliczenie praktyk  

i przydzielenie punktów 
ECTS 

 Opracowanie konspektu zadania 

związanego z kierunkiem studiów, 
wyznaczonego i określonego przez 
pracodawcę oraz weryfikacja 
efektów uczenia się  
20 godzin dydaktycznych 

(1 ECTS) 

 

 

Od 1 czerwca do 30 września 300 

godzin zegarowych (400 godzin 

dydaktycznych) u pracodawcy  

w II semestrze, 

do dnia 30 września, 
(8 ECTS) 

 Opracowanie projektu związanego 
z rozwiązaniem problemu 
bazującego na wskazaniach 
pracodawców, mającego charakter 
praktyczny z oraz weryfikacja 

efektów uczenia się (raport z 

praktyk zawodowych) 

60 godzin dydaktycznych 

(2 ECTS) 

w IV semestrze, 

do dnia 30 czerwca, 

(8 ECTS) 

Łącznie: 60 godz. Zegarowych 

(80 godzin  

dydaktycznych) 

(3 ECTS) 

300 godzin zegarowych 

(400 godzin  

dydaktycznych) 

(13 ECTS) 

480 godzin 

dydaktycznych 

(16 ECTS) 

 

   

 

 

 

 
                      Przewodniczący Senatu 

  Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji  
  w Lublinie 

 

  Prof. WSEI dr hab. Mirosław J. Jarosz 



 

                           Załącznik Nr 2 

          do Uchwały Senatu WSEI Nr 15/2021/2022 

        z dnia 29.06.2022 r. 

 

 

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU 

PSYCHOLOGIA – PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

 

Postanowienia ogólne, cele i zadania praktyk studenckich 

 

§ 1 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 
1. Praktyka - studencka praktyka zawodowa, 

2. Uczelnia - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, 
3. Kierunkowy opiekun praktyk zawodowych - nauczyciel akademicki nadzorujący 

przebieg praktyki ze strony Uczelni, 

4. Organizator praktyki - placówki pomocy psychologicznej, instytucje opiekuńcze i 

oświatowe, urzędy administracji publicznej, inne instytucje społeczno-gospodarcze, 

5. Zakładowy opiekun praktyki studenckiej - psycholog zatrudniony w miejscu, gdzie 

student odbywa praktykę lub psycholog prowadzący działalność gospodarczą w zakresie 
świadczenia usług psychologicznych. 
 

§ 2 

Zasadniczym celem praktyk jest nabywanie przez studentów doświadczeń związanych z 

funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych, społecznych, oświatowych, organów 
administracji rządowej, samorządu terytorialnego i innych jednostek organizacyjnych w życiu 
społeczno-gospodarczym. 

 

§ 3 

Zadaniem praktyk studenckich jest stworzenie warunków do pogłębienia wiadomości 
przekazywanych w toku zajęć dydaktycznych i konfrontowania ich z praktyką życia społeczno-

gospodarczego. Ich zadaniem jest również umożliwienie bezpośredniego pozyskiwania 
doświadczeń i praktycznej wiedzy, które będą pomocne w realizowaniu treści kształcenia 
podczas zajęć dydaktycznych w Uczelni. 
 

 

§ 4 

Praktyki studenckie mają umożliwić przyszłym absolwentom Uczelni efektywność zawodową, 
poprzez lepsze zrozumienie zasad, organizacji i mechanizmów funkcjonowania życia 
społeczno-gospodarczego i jego podmiotów. 
 

 

 



 

§ 5 

1. Praktyki studenckie, organizowane przez Uczelnię zgodnie z jej misją, mają przyczynić się 
do rozwoju aktywności i przedsiębiorczości studentów, gdyż cechy te stanowią ważny 
element ich profesjonalnej postawy.  

2. Uczelnia przygotowuje swych studentów do efektywnego i etycznie odpowiedzialnego 

działania w życiu społeczno-gospodarczym - z troską o poszanowanie drugiego człowieka. 
 

§ 6 

Praktyki mają kształtować podmiotowość i aktywność indywidualną studentów, ale równie 
ważna jest umiejętność zespołowej współpracy i jej rozwijanie między innymi w realizacji 
zadań na rzecz Uczelni, społeczności akademickiej, środowiska lokalnego i pozalokalnego, co 
służyć ma upowszechnianiu dobrego imienia Uczelni i jej promocji. 
 

Organizacja praktyk 

 

§ 7 

1. Praktyka zawodowa jest integralną częścią programu kształcenia i przygotowania do pracy 
zawodowej, podlega zaliczeniu i jest obowiązkowa dla wszystkich studentów kierunku 
Psychologia (jednolitych studiów magisterskich, studiów I stopnia i studiów II stopnia). 

2. Praktyki zawodowe powinny być związane z określoną specjalnością i służyć pozyskiwaniu 
doświadczeń i kształceniu umiejętności specyficznych dla wybranej specjalności.  

3. Praktyki studenckie mogą odbywać się w okresie wakacji letnich lub w ciągu roku 
akademickiego, pod warunkiem, że nie będą kolidowały z godzinami zajęć dydaktycznych. 

 

§ 8 

1. Praktyka może być odbywana u wybranego przez studenta Organizatora praktyki, którego 
profil działania umożliwia studentowi zrealizowanie celów opisanych w programie praktyki 
zawodowej oraz osiągnięcie przypisanych kierunkowych efektów uczenia się. 

2. Student może wskazać podmiot, w którym chce odbywać praktykę zawodową lub 
skorzystać z oferty przedstawionej przez Uczelnię. 

3. Nadzór ze strony Uczelni nad odbywanymi przez studentów praktykami sprawuje 
kierunkowy opiekun praktyki zawodowej. 

 

§ 9 

Do kierunkowego opiekuna praktyki zawodowej należy: 
1. akceptacja wybranego przez studenta Organizatora praktyki, 

2. kontrola postępów nauczania i dyscypliny studenta w czasie trwania praktyk, informowanie 
Dziekana o ewentualnych nieusprawiedliwionych absencjach studenta, niewłaściwym 
wykonywaniu powierzonych zadań, bądź niewłaściwym zachowaniu; 

3. rozliczenie studenta z realizacji programu praktyki, 

4. dokonanie odpowiedniego wpisu do dokumentacji przebiegu studiów  
 

 



 

§ 10 

1. Praktyka zawodowa odbywana jest na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Uczelnią a 
Organizatorem praktyki. 

2. Po podpisaniu umowy ze strony Uczelni, jeden jej egzemplarz przechowywany jest w Biurze 

Karier, które zobowiązane jest do prowadzenia rejestru umów o praktykę. Drugi egzemplarz 
przekazywany jest Organizatorowi praktyki. 

3. Rejestr, o którym mowa w ust.4, zawiera co najmniej: 
a) nr pozycji w rejestrze,  

b) datę zawarcia umowy, 
c) imię i nazwisko studenta, rok i kierunek studiów, 
d) wskazanie organizatora praktyki,  

e) rubrykę przewidzianą na adnotacje o ewentualnych aneksach (w rubryce tej należy 
wykazywać numery podpisanych aneksów oraz zakres wprowadzonych do umowy 
zmian), 

f) rubrykę przewidzianą na ewentualne uwagi, przy czym w przypadku wpisu uwagi 
opatrzona musi być ona datą. 

 

§ 11 

Student zobowiązuje się do zrealizowania praktyki zgodnie z ustalonym programem, a ponadto 
do: 

1. przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez Uczelnię, 
2. przestrzegania ustalonego przez Organizatora praktyki porządku i dyscypliny pracy, 

3. przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej, 
4. przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony poufności 

danych w zakresie określonym przez Organizatora praktyki. 
5. sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem praktyk oraz stosowania 

się do poleceń kierunkowego opiekuna praktyki zawodowej i zakładowego opiekuna 
praktyki studenckiej, o ile nie są one sprzeczne z prawem, 

6. informowania Organizatora praktyki o nieobecnościach spowodowanych chorobą, 
udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim.  

 

Warunki zaliczenia praktyki dla studiów I stopnia 

 

§ 12 

1. Zgodnie z programem studiów I stopnia na kierunku Psychologia, studenci zobowiązani 
są do zrealizowania praktyki zawodowej w V semestrze. Wymiar praktyk wynosi nie mniej 
niż 50 godzin (realizacja w placówce), które powinny zostać zrealizowane w czasie 2 

tygodni (lub dłużej). 
2. Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań określonych programem 

praktyki oraz przedłożenie przez studenta stosownej dokumentacji praktyki, którą stanowi: 
a) Dziennik praktyk zawodowych, dokumentujący realizację praktyki zawodowej i 

zawierający następujące dane: 
 data rozpoczęcia praktyki, 



 

 data zakończenia praktyki, 
 nazwa zakładu pracy, podmiotu, w którym student odbywał praktykę, 
 wykaz osiągniętych efektów uczenia się z adnotacją zakładowego opiekuna praktyki 

studenckiej potwierdzającą ich wykonanie. 
b) Praca zaliczeniowa w postaci: scenariusza studium przypadku, scenariusza sondażu 

diagnostycznego lub scenariusza programu profilaktycznego / informacyjnego / 

edukacyjnego. Studenta obowiązuje przygotowanie jednej z trzech powyższych form 
pracy.  

Warunki zaliczenia praktyki dla jednolitych studiów magisterskich  
 

§ 13 

1. Zgodnie z programem jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia, 

studenci zobowiązani są do zrealizowania praktyki zawodowej w VIII semestrze. Wymiar 
praktyk wynosi nie mniej niż 100 godzin (realizacja w placówce), które powinny zostać 
zrealizowane w czasie 4 tygodni (lub dłużej). 

2. Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań określonych programem danej 
praktyki oraz przedłożenie przez studenta stosownej dokumentacji praktyki, którą stanowi: 

a) Dziennik praktyk zawodowych, dokumentujący realizację praktyki zawodowej i 
zawierający następujące dane: 

 data rozpoczęcia praktyki, 
 data zakończenia praktyki, 
 nazwa zakładu pracy, podmiotu, w którym student odbywał praktykę, 
 wykaz osiągniętych efektów uczenia się z adnotacją zakładowego opiekuna praktyki 

studenckiej potwierdzającą ich wykonanie. 
b) Praca zaliczeniowa w postaci: studium przypadku, sondażu diagnostycznego lub 

programu profilaktycznego / informacyjnego / edukacyjnego. Studenta obowiązuje 
przygotowanie jednej z trzech powyższych form pracy. 

 

Warunki zaliczenia praktyki dla studiów II stopnia  
 

§ 14 

1. Zgodnie z programem studiów II stopnia na kierunku Psychologia, studenci zobowiązani 
są do zrealizowania praktyki zawodowej w II semestrze. Wymiar praktyk wynosi nie mniej 
niż 100 godzin (realizacja w placówce), które powinny zostać zrealizowane w czasie 4 

tygodni (lub dłużej). 
2. Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań określonych programem danej 

praktyki oraz przedłożenie przez studenta stosownej dokumentacji praktyki, którą stanowi: 
b) Dziennik praktyk zawodowych, dokumentujący realizację praktyki zawodowej i 

zawierający następujące dane: 
 data rozpoczęcia praktyki, 

 data zakończenia praktyki, 



 

 nazwa zakładu pracy, podmiotu, w którym student odbywał praktykę, 
 wykaz osiągniętych efektów uczenia się z adnotacją zakładowego opiekuna praktyki 

studenckiej potwierdzającą ich wykonanie. 
b) Praca zaliczeniowa w postaci: studium przypadku, sondażu diagnostycznego lub 

programu profilaktycznego / informacyjnego / edukacyjnego. Studenta obowiązuje 
przygotowanie jednej z trzech powyższych form pracy. 

 

 

§ 15 

1. Uczelnia nie zwraca studentowi żadnych kosztów z tytułu odbywania praktyki zawodowej. 

2. W związku z ust.1 studentowi odbywającemu praktyki nie przysługują żadne roszczenia 
finansowe w stosunku do Uczelni. 

3. Praca studenta na rzecz Organizatora praktyki ma charakter nieodpłatny, z zastrzeżeniem 
ust. 4.  

4. W przypadku, gdy Organizator praktyki zdecyduje o możliwości otrzymania przez studenta 
wynagrodzenia z tytułu pracy wykonywanej w trakcie odbywania praktyki, stosowna 
umowa zawierana jest pomiędzy Organizatorem praktyki a studentem, bez pośrednictwa 
Uczelni. 

 

§16 

Uczelnia na wniosek Organizatora praktyki i wysłuchaniu wyjaśnień studenta, może pozbawić 
go możliwości kontynuowania praktyki w przypadku: 
a) nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia praktyki, 
b) naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności 

stawiania się do odbycia praktyki w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków 
lub środków psychotropowych lub spożywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub 
środków psychotropowych.   

 

 

 

 

 

                     Przewodniczący Senatu 
  Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji  

  w Lublinie 

 

  Prof. WSEI dr hab. Mirosław J. Jarosz 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 3 

          do Uchwały Senatu WSEI Nr 15/2021/2022 

        z dnia 29.06.2022 r. 

 

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH  

NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO 

W WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE 

I. Podstawa prawna  

§1 

Podstawą prawną Regulaminu Kształcenia Praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo na 
Wydziale Nauk o Człowieku Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie są:  

1) ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 
r. poz. 574 z późn. zm.),  

2) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 

z późn. zm.),  
3) ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 551).),  

4) ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1956 

z późn. zm.), 
5) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w 

sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, 
lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, 
fizjoterapeuty i ratownika medycznego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 755 z późn. zm.). 

6)  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych ( Dz.U. z 2012 r., poz. 970), 

7) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w 
sprawie studiów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 661), 

8) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

9) uchwały i zalecenia Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, 
10) Statut Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, 
11) Regulamin Studiów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, 
12) uchwały Senatu WSEI i zarządzenia wewnętrzne, 
13) plany i programy studiów na kierunku Pielęgniarstwo prowadzonych na Wydziale Nauk 

o Człowieku Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. 
 

II. Postanowienia ogólne  
§ 2 

1. Studia na kierunku Pielęgniarstwo I i II stopnia Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji 
w Lublinie są prowadzone o profilu praktycznym i program studiów obejmuje zajęcia 



 

lub grupy zajęć kształtujące umiejętności praktyczne, którym przypisano punkty ECTS 
w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia 
studiów. 

2. Uwzględniając powyższe, do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne zaliczono: 

praktyki zawodowe (grupa zajęć F), zajęcia praktyczne (grupa zajęć E na studiach I 
stopnia oraz D na studiach II stopnia) i wybrane ćwiczenia (grupa zajęć: A, B, C, D na 
studiach I stopnia oraz A, B, C na studiach II stopnia). 

3. Regulamin określa warunki organizacji kształcenia praktycznego, tj. zajęć praktycznych 
i zawodowych praktyk studenckich, ich rodzaje oraz formy, czas realizacji, warunki 

zaliczenia, obowiązki uczestników i realizatorów kształcenia praktycznego. 
4. Kształcenie praktyczne jest integralną częścią edukacji na kierunku Pielęgniarstwo  

w WSEI w Lublinie. 

5. Kształcenie praktyczne na kierunku Pielęgniarstwo obejmuje zajęcia praktyczne,  
praktyki zawodowe oraz wybrane ćwiczenia. 

6. Celem kształcenia praktycznego jest praktyczne przygotowanie studenta do 

samodzielnego pełnienia roli zawodowej, usystematyzowanie i utrwalenie wiadomości 
oraz umiejętności nabytych w toku zajęć dydaktycznych – teoretycznych i praktycznych. 

7. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe mają charakter obowiązkowy, wynikający ze 
standardów kształcenia, planów i programów studiów, odbywają się w miejscu i w 
terminie określonym w ustalonym przez Uczelnię harmonogramie, w ciągu roku 
akademickiego i/lub w okresie wakacji. 

8. Kształtowanie umiejętności praktycznych w warunkach naturalnych, w ramach zajęć 
praktycznych i praktyk zawodowych jest poprzedzone kształtowaniem tych 
umiejętności w warunkach symulowanych, tj. w pracowniach umiejętności 
pielęgniarskich i w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej.  

9. Kształcenie praktyczne odbywa się w oparciu o bazę własną Uczelni i placówki ochrony 
zdrowia.  

10. Miejscem kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo, tj. dla zajęć 
praktycznych i praktyk zawodowych jest: w 5% liczby godzin zajęć praktycznych 
objętych programem studiów MCSM, a dla pozostałej liczby godzin przewidzianych do 
realizacji w ramach zajęć i praktyk są m.in. oddziały: internistyczne, chirurgiczne, 
pediatryczne, neurologiczne, psychiatryczne, medycyny ratunkowej, intensywnej 

terapii, opieki długoterminowej, geriatryczne, położnicze i ginekologiczne w szpitalach 
o zasięgu regionalnym, w ośrodkach pielęgniarskiej opieki domowej, środowiskowej i 
medycyny szkolnej, rodzinnej oraz hospicjach i Domach Pomocy Społecznej.  

11. Realizacja kształcenia praktycznego przez studenta rozpoczyna się nie wcześniej niż po 
zrealizowaniu w Uczelni, co najmniej 60% materiału objętego programem nauczania dla 
przedmiotu, dla którego przewidziane są zajęcia praktyczne. 

12. Kształcenie praktyczne są realizowane pod kierunkiem osoby, która spełnia „Kryteria 
doboru opiekunów do prowadzenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych”, które 
stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

13. Ostateczną decyzję doboru Opiekuna Praktyk Zawodowych podejmuje Dziekan 
Wydziału Nauk o Człowieku WSEI w Lublinie. 



 

14. Praktyki zawodowe są realizowane pod kierunkiem osoby prowadzącej praktykę 
(pielęgniarki/pielęgniarza), pracownika danej placówki ochrony zdrowia. Nadzór nad 
realizacją praktyk zawodowych sprawuje Opiekun Praktyk Zawodowych (pracownik 
uczelni). 

15.  Miejscem odbywania praktyk zawodowych przez studentów Wyższej Szkoły Ekonomii 
i Innowacji w Lublinie kierunku Pielęgniarstwo są jednostki ochrony zdrowia, które 
spełniają „Kryteria doboru placówki do prowadzenia zajęć praktycznych i praktyk 
zawodowych”, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

16. W trakcie kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo, tj. prowadzonych zajęć 
praktycznych i praktyk zawodowych w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej i opieki 
specjalistycznej student studiów pierwszego stopnia nabywa umiejętności które 
obejmują: 

a) samodzielne wykonywanie zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i 
zawodowej oraz holistyczne i zindywidualizowane podejście do pacjenta z 
poszanowaniem i respektowaniem jego praw, 

b) rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta, 

c) promowanie zdrowia i edukację zdrowotną jednostki i grupy społecznej, 
d) rozpoznawanie problemów zdrowotnych pacjenta, 
e) planowanie i sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem, 
f) samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, 

diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz wykonywanie 

medycznych czynności ratunkowych, 
g) podejmowanie współpracy z członkami zespołu terapeutycznego w procesie 

zapobiegania, diagnozowania, terapii, rehabilitacji i pielęgnowania, 

h) samodzielne orzekanie o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo–
pielęgnacyjnych, 

i) organizowanie środowiska opieki szpitalnej i domowej, 
j) organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku pracy, 
k) przygotowanie pacjenta do samoopieki oraz opiekuna do sprawowania opieki 

nad pacjentem. 

 

§ 3 

1. Z tytułu odbywania kształcenia praktycznego, tj. zajęć praktycznych i praktyk 
zawodowych student nie otrzymuje wynagrodzenia. 

2. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w wyznaczonym przez Uczelnię 
szpitalu, innym zakładzie opieki zdrowotnej lub innym podmiocie, z którymi WSEI w 
Lublinie zawarła stosowne porozumienia. 

3. Zajęciom praktycznym i praktykom zawodowym przypisuje się punkty ECTS. 
4. Na wniosek studenta praktyka może odbywać się w wybranej przez studenta placówce 

na terenie kraju, o ile placówka  zawarła porozumienie z Uczelnią i wyrazi zgodę na 
nieodpłatne przyjęcie studenta.  

5. Student kierunku Pielęgniarstwo  może odbywać praktyki w trybie praktyk grupowych 
lub indywidualnych z zastrzeżeniem, że: 



 

a) studenci studiów I, II, III roku kierunku Pielęgniarstwo mogą odbywać praktyki 
tylko w trybie praktyk grupowych, 

b) w przypadku odbywania praktyk w trybie indywidualnym student zobowiązany 
jest złożyć podanie do Dziekana Wydziału Nauk o Człowieku Wyższej Szkoły 
Ekonomii i Innowacji w Lublinie wraz z pisemną opinią Opiekuna Praktyk 
Zawodowych, wyrażającą zgodę na odbycie praktyki indywidualnej bezpłatnej 
przez studenta, 

c) o możliwości odbywania praktyki w trybie indywidualnym decyzję podejmuje 
Dziekan Wydziału Nauk o Człowieku WSEI w Lublinie w porozumieniu z 

Opiekunem Praktyk Zawodowych, 

d) przed odbyciem praktyk w trybie indywidualnym student zobowiązany jest do 
pobrania z Biura Karier i Spraw Studenckich WSEI stosownych dokumentów o 
organizacji praktyk. 

6. Praktyka studencka musi być realizowana i zaliczona przed końcem semestru, którego 
program przewiduje jej wykonanie. 

7. Zaliczenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dokonuje Opiekun Merytoryczny 
odpowiadający za daną ścieżkę przedmiotową (nauczyciel akademicki prowadzący dany 

przedmiot) po zrealizowaniu przez studenta programu zajęć praktycznych bądź praktyk 
zawodowych. 

8. Studenci studiów pomostowych mają prawo do odliczeń związanych z odbywaniem 
praktyk zawodowych na podstawie dokumentów potwierdzających zdobyte 
doświadczenia zawodowe i osiągnięte efekty uczenia się poprzez: 

a) udokumentowane okresy zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej, 
b) zatrudnienie w ramach stażu lub w ramach doskonalenia zawodowego, 
c) ukończone specjalizacje w dziedzinach pielęgniarstwa, 
d) ukończone kursy kwalifikacyjne w dziedzinach pielęgniarstwa.    

 

III. Cele i zadania kształcenia praktycznego 

§ 4 

1. Celem kształcenia praktycznego jest: 
1) Wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu pielęgniarstwa oraz wyrobienie 

umiejętności podejmowania decyzji   i akceptowanych postaw.  

2) Przygotowanie studenta kierunku Pielęgniarstwo do samodzielnego 
wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz sprawowania 
opieki zindywidualizowanej nad człowiekiem zdrowym, chorym, w różnym wieku, w 
jego środowisku zamieszkania, wychowania, nauczania oraz w środowisku szpitalnym. 

3) Wyrobienie holistycznego podejścia do pacjenta, z poszanowaniem jego praw i 
godności osobistej. 

4) Przygotowanie studenta do współpracy z członkami zespołu terapeutycznego w 
procesie diagnozowania, leczenia, pielęgnowania, profilaktyki i rehabilitacji. 

5) Czynne uczestniczenie w sprawowaniu opieki pielęgniarskiej nad pacjentem 
poprzez wykonywanie pod nadzorem Opiekuna Praktyk Zawodowych czynności 
pielęgniarskich, wyszczególnionych w dzienniku kształcenia praktycznego. 

2. Po realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych oraz wybranych ćwiczeń z grupy 



 

zajęć A, B, C, D w zakresie umiejętności absolwent kierunku Pielęgniarstwo studia I 
stopnia będzie potrafił: 

1) udzielać świadczeń w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób; 
2) udzielać pierwszej pomocy i podejmować działania ratownicze w ramach 

resuscytacji krążeniowo-oddechowej; 

3) rozpoznawać problemy zdrowotne i określać priorytety w opiece pielęgniarskiej; 
4) samodzielnie organizować, planować i sprawować całościową i 

zindywidualizowaną opiekę pielęgniarską nad osobą chorą z 
niepełnosprawnością i umierającą, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy 
medycznej; 

5) samodzielnie udzielać świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, 
leczniczych i rehabilitacyjnych (w zakresie określonym w przepisach); 

6) decydować o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych; 
7) współpracować z rodziną lub opiekunem pacjenta w realizacji ustalonych celów 

opieki pielęgniarskiej oraz prowadzonych działań edukacyjnych; 

8) przeprowadzać badanie podmiotowe i przedmiotowe w celu postawienia 
diagnozy pielęgniarskiej; 

9) wystawiać recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach 
realizacji zleceń lekarskich; 

10) dokonywać analizy jakości opieki pielęgniarskiej; 
11) organizować pracę własną i podległego personelu oraz współpracować w 

zespołach opieki zdrowotnej. 
3. Po realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych oraz wybranych ćwiczeń z grupy 

zajęć A, B, C w zakresie umiejętności absolwent kierunku Pielęgniarstwo studia II 
stopnia osiągnie ogólne efekty w zakresie umiejętności zawarte w obowiązującym 
standardzie kształcenia dla kierunku. 

IV. Założenia programowe 

§5 

1. Opiekun/Koordynator Praktyk Zawodowych kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o 
Człowieku WSEI w Lublinie sprawuje nadzór organizacyjny i merytoryczny nad 
przebiegiem kształcenia praktycznego, tj. zajęć praktycznych i praktyk zawodowych 
oraz współpracuje z osobami odpowiedzialnymi za kształcenie praktyczne. 

2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację kształcenia praktycznego na kierunku 
Pielęgniarstwo są: 

a) Koordynator Kierunku Studiów, 
b) Opiekunowie Merytoryczni odpowiadający za realizację danej ścieżki 

przedmiotowej (nauczyciele akademiccy prowadzący dany przedmiot), 
c) Opiekunowie Praktyk Zawodowych. 

3. Osoby wymienione w ust. 2 zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania 
postanowień Regulaminu Kształcenia Praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo 
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.  



 

 

 

V. Obowiązki Koordynatora Kierunku Studiów, Opiekunów Merytorycznych 
odpowiadających za realizację danej ścieżki przedmiotowej, Opiekunów Praktyk 

Zawodowych 

§6 

1. Do zakresu obowiązków Koordynatora Kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o 
Człowieku WSEI w Lublinie należy:  

a) nawiązywanie współpracy z Instytucjami (w porozumieniu z 
Opiekunem/Koordynatorem Praktyk Zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo oraz 
opiekunami praktyk zawodowych z podmiotów leczniczych), 

b) dbanie o właściwą organizację kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo, 
c) organizowanie spotkań z Opiekunami Praktyk Zawodowych, co najmniej raz w roku, 
d) kontrola planu hospitacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na każdy rok 

akademicki. 

 

2. Do obowiązków Opiekuna Merytorycznego odpowiadającego za realizację danej 
ścieżki przedmiotowej należy:  

a) przygotowanie organizacyjne i merytoryczne studentów do odbywania kształcenia 
praktycznego – zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w programie szczegółowym przedmiotu,  
b) prowadzenie pełnej dokumentacji realizacji kształcenia praktycznego w przedmiocie 

i udostępnianie jej osobom upoważnionym do wglądu, 
c) przestrzeganie Regulaminu Kształcenia Praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo. 

 

3. Do obowiązków Opiekuna/Koordynatora Praktyk Zawodowych w Uczelni należy: 
a) dokonywanie wstępnego wyboru zakładów opieki zdrowotnej w zakresie spełniania 

określonych wymagań i standardów kształcenia praktycznego, 

b) weryfikacja dotychczas zawartych porozumień współpracy i ich ewidencja, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na to czy kształcenie praktyczne realizowane jest w 
oparciu o zawarte porozumienia, 

c) przygotowywanie nowych porozumień, 
d) ustalanie i koordynowanie terminów realizacji kształcenia praktycznego – zajęć 

praktycznych i praktyk zawodowych, 

e) przygotowywanie składanie harmonogramów kształcenia praktycznego – zajęć 
praktycznych i praktyk zawodowych w Dziekanacie Wydziału Nauk o Człowieku przed 
rozpoczęciem zajęć przez studentów, 

f) regularne prowadzenie hospitacji odbywanych zajęć praktycznych i praktyk 
zawodowych, 

g) współpraca w zakresie przygotowania egzaminu dyplomowego na kierunku 
Pielęgniarstwo, 



 

h) dbanie o merytoryczną realizację kształcenia praktycznego i kontrola zrealizowania 

założonych efektów uczenia się podczas tego rodzaju kształcenia, 
i) realizacja kształcenia praktycznego – (zajęć praktycznych i praktyk zawodowych) 

zgodnie z programem kształcenia, 
j) zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta i studenta w czasie realizacji zadań objętych 

programem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, 
k) imienne delegowanie obowiązków opiekuna praktyk na wskazaną osobę w zakładzie w 

którym odbywa się kształcenie praktyczne w formie pisemnej w przypadku 
nieobecności, 

l) nadzór nad przestrzeganiem przez studentów postanowień Regulaminu Kształcenia 
Praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo, 

m) nadzór nad przestrzeganiem przez studentów wymagania w zakresie kompletności 
umundurowania w czasie realizacji zajęć, w tym jego czystości i estetyki, 

n) nadzór nad przestrzeganiem przez studentów zakazu używania telefonów 
komórkowych, aparatów fotograficznych, dyktafonów, itp. sprzętu w czasie odbywania 
zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, 

o) prowadzenie obowiązującej dokumentacji kształcenia praktycznego oraz przekazywanie 

dokumentu zaliczenia zajęć praktycznych bądź praktyk zawodowych Opiekunom 
Merytorycznym praktyk w danym  przedmiocie. 

p) zapewnienie studentom bezpośredniej opieki, 
q) realizacja programu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych zgodnie z celami i 

efektami uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
określonych w sylabusach,  

r) współpraca z Opiekunami Merytorycznymi odpowiadającymi za realizację danej ścieżki 
przedmiotowej (nauczycielami akademickimi prowadzącymi dany przedmiot), 

s) kontrola dziennika szkolenia praktycznego oraz przechowywanie go w Zakładzie 
Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Człowieku WSEI w Lublinie po zakończeniu zajęć 
praktycznych bądź praktyk zawodowych, 

t) prowadzenie bieżącej i końcowej dokumentacji przebiegu zajęć praktycznych i praktyk 
zawodowych 

 

 

Do szczegółowych zadań Opiekuna Praktyk Zawodowych w podmiocie leczniczym/w 
miejscu odbywania praktyk należy:  

a) zapoznanie studentów z pracownikami oddziału, organizacją pracy, zakresem 
udzielanych świadczeń zdrowotnych, obowiązującymi przepisami BHP i dokumentacją 
medyczną, 

b) zapoznanie studentów z: topografią oddziału, kliniki, szpitala, pacjentami, systemami 
komunikacji i obiegu informacji, organizacją przyjęcia chorego do szpitala, 
kliniki/oddziału, 

c) przedstawienie miejsc przechowywania leków, środków farmakologicznych, 
materiałów higienicznych, środków opatrunkowych, sprzętu medycznego, narzędzi oraz 
nauczenie studenta odpowiedzialności za powierzony sprzęt, 



 

d) zapoznanie studentów z Regulaminem Kształcenia Praktycznego na Kierunku 
Pielęgniarstwo, 

e) przedstawienie studentom celów i efektów uczenia się, które mają zostać osiągnięte w 
czasie zajęć praktycznych i praktyki zawodowej oraz kryteriami ich oceniania, 

f) organizacja studentom każdego dnia zajęć praktycznych i praktyki zawodowej, w tym 
harmonogramu przydziału zadań, nadzór nad wykonywaniem czynności i ich 
dokumentowaniem  oraz ustalenie zakresu samodzielności i odpowiedzialności, 

g) udzielanie studentom wsparcia w realizacji procesu pielęgnowania i prowadzeniu 
indywidualnej dokumentacji oraz współudział w ocenie dokumentacji, 

h) bieżące omawianie spraw problemowych pojawiających się w trakcie realizacji zajęć 
praktycznych i praktyk zawodowych w odniesieniu do relacji z pacjentem i jego rodziną, 
grupy studentów i pracowników oddziału, 

i) uzupełnianie brakującej wiedzy, jej aktualizacja i korygowanie niewłaściwych nawyków 
i postaw zawodowych, bieżące dokumentowanie w dzienniku umiejętności 
zawodowych studenta, osiągniętych efektów uczenia się zgodnie z przyjętymi 
kryteriami, 

j) omówienie rodzaju oraz zasad przechowywania dokumentacji szpitalnej pacjenta.; 
umożliwienie studentowi korzystania z tej dokumentacji w zakresie potrzebnym do 

realizowania procesu pielęgnowania, 
k) omówienie najczęściej wykonywanych czynności i zabiegów pielęgniarskich w tym: 

podawania leków,  
l) omówienie zasad żywienia enteralnego i parenteralnego, wykonywania opatrunków, 

itp.,  

m) wyjaśnienie zasad obsługi urządzeń pomiarowych, diagnostycznych, monitorujących,  
n) omówienie systemu zapobiegania zakażeniom szpitalnym. 

 

 

VI. Prawa i obowiązki Studenta 

 

§7 

1. Student ma prawo do:  

a) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym, 

b) odpracowywania i zaliczania nieobecności, usprawiedliwionych nieobecności na 
zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych, 

c) dokonywania samooceny, 

d) dobrze zorganizowanego procesu kształcenia praktycznego 

e) obiektywnej oceny postępów w kształtowaniu kompetencji, 

f) 30-minutowej przerwy w ciągu dyżuru (8 godz.) na spożycie posiłku, 
g) doskonalenia umiejętności praktycznych pod nadzorem i kierunkiem Opiekuna Praktyk 

Zawodowych, 

h) wpływu na kształt i jakość kształcenia. 
 

2. Do obowiązków studenta należy:  



 

a) realizacja programu kształcenia praktycznego, tj. zajęć praktycznych i praktyk 
zawodowych zgodnie z planem i programem kształcenia na danym kierunku studiów,  

b) punktualne przychodzenie na zajęcia oraz realizacja zajęć w pełnym wymiarze godzin 
przewidzianym w planie studiów i programie kształcenia – spóźnienia mogą stanowić 
podstawę do odmowy przyjęcia studenta na zajęcia, 

c) noszenie obowiązującego umundurowania – medycznej odzieży ochronnej i dbania o jej 
czystość i estetykę, obuwia na zmianę, identyfikatora - braki w umundurowaniu mogą 
stanowić podstawę do odmówienia przyjęcia studenta na zajęcia, 

d) posiadanie aktualnej książeczki zdrowia (zaświadczenie do celów sanitarno-

epidemiologicznych) i wymaganych szczepień ochronnych w zakresie WZW typu B 
oraz ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia NNW, OC i ekspozycji zawodowej, 

e) przynoszenie na zajęcia Dzienniczka Umiejętności Praktycznych i Kompetencji 
Społecznych w Zawodzie Pielęgniarki, 

f) uzyskanie możliwie jak największej liczby umiejętności praktycznych określonych w 

szczegółowych efektach uczenia się dla konkretnego typu zajęć praktycznych i praktyk 
zawodowych, 

g) przygotowanie się do zajęć teoretycznie zgodnie z celami programu kształcenia,  
h) bezwzględne przestrzeganie zakazu używania telefonów komórkowych, aparatów 

fotograficznych, dyktafonów, itp. sprzętu w czasie odbywania zajęć praktycznych i 
praktyk zawodowych, 

i) bezwzględne przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w miejscu realizacji kształcenia 
praktycznego, 

j) przestrzeganie regulaminu zakładu opieki zdrowotnej, na terenie którego odbywa się 
kształcenie praktyczne oraz korzystanie z instrukcji i zarządzeń wewnętrznych danej 
jednostki organizacyjnej, 

k) przestrzeganie harmonogramu dyżurów zajęć praktycznych i praktyk zawodowych bez 
samodzielnej ich zmiany, 

l) przebywanie podczas odbywających się zajęć na terenie oddziału/ placówki w której 
odbywają się zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, 

m) wykonywanie działań pielęgniarskich i zleceń lekarskich za porozumieniem i przy 
bacznej obserwacji opiekuna bądź prowadzącego, 

n) przestrzeganie zasad  i regulaminu BHP oraz zasad reżimu sanitarnego obowiązujących 
na terenie danego zakładu opieki zdrowotnej, 

o) przestrzeganie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679     z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016) oraz Ustawy z 

dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz.1000) w 

związku z dostępem do danych osobowych pacjentów i członków ich rodzin, 
p) przestrzeganie praw pacjenta, a w szczególności zachowanie w tajemnicy informacji 

o pacjencie i jego rodzinie uzyskanych w trakcie kształcenia praktycznego, 
q) przestrzeganie zasad kultury współżycia w stosunku do pacjentów/klientów i ich rodzin, 

personelu, opiekunów kształcenia praktycznego, koleżanek i kolegów, 
r) wykonywanie poleceń przełożonych i opiekunów kształcenia praktycznego, 



 

s) dbanie o bezpieczeństwo pacjentów i powierzony sprzęt medyczny, materiały i inne 
wyposażenie placówki kształcenia praktycznego oraz używanie go zgodnie 
z przeznaczeniem, 

t) zapoznanie się oraz przestrzeganie postanowień Regulaminu Kształcenia Praktycznego 
na kierunku Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. 

 

VII. Przebieg kształcenia praktycznego i ocena 

 

§ 8 

1. Przedstawienie przez opiekuna danego roku studiów w Wyższej Szkole Ekonomii i 
Innowacji w Lublinie studentowi zasad odbywania kształcenia praktycznego.  

2. Opiekun Praktyk Zawodowych w czasie trwania zajęć sprawuje stały nadzór nad 
kształceniem praktycznych umiejętności zawodowych studenta, omawia z nim jego postępy 
w nauce dokonując zaliczenia umiejętności praktycznych, poprzez dokonanie wpisu w 
dzienniczku kształcenia praktycznego.  

3. Student jest zobowiązany do prowadzenia Dzienniczka Umiejętności Praktycznych i 
Kompetencji Społecznych w Zawodzie Pielęgniarki, w którym wykonywane w każdym dniu 
czynności są potwierdzane przez Opiekuna Praktyk Zawodowych. 

4. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany do prowadzenia Dziennika Szkolenia Praktycznego, 
w którym wykonywane w każdym dniu czynności są potwierdzane przez Opiekuna Praktyk 
Zawodowych. 

5. Uwagi dotyczące postawy studentów oraz oceny z wykonywanych zabiegów   
pielęgnacyjnych będą dokumentowane w Dzienniczku Umiejętności Praktycznych i 
Kompetencji Społecznych w Zawodzie Pielęgniarki. 

6. Student wykonuje i zalicza umiejętności w obecności opiekuna, które są wyszczególnione 
w wykazie, zawartym w dzienniczku umiejętności praktycznych.  

7. Student uczestniczy dodatkowo w codziennym życiu oddziału/zakładu, włącza się w pracę 
zespołu pielęgniarskiego i realizuje inne czynności zlecone przez Opiekuna, 
nieprzekraczające jego kompetencji i umiejętności.  

8. Student w trakcie kształcenia praktycznego nabywa poczucia odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo chorych, hospitalizowanych w oddziale /zakładzie.  

9. W placówce, w której realizowane jest kształcenie praktyczne, odbycie zajęć praktycznych 
potwierdza Opiekun Praktyk Zawodowych poprzez umieszczenie odpowiedniego wpisu w 

Dzienniczku Umiejętności Praktycznych i Kompetencji Społecznych w Zawodzie 
Pielęgniarki. 

10. Ostatecznego zaliczenia zajęć praktycznych bądź praktyk zawodowych dokonuje Opiekun 
Praktyk Zawodowych lub osoba upoważniona przez Dziekana Wydziału Nauk o Człowieku 
WSEI poprzez umieszczenie odpowiedniego wpisu w Dzienniczku Umiejętności 
Praktycznych i Kompetencji Społecznych w Zawodzie Pielęgniarki. 

11. Po zakończeniu zajęć praktycznych bądź praktyk zawodowych Opiekun Praktyk 
Zawodowych przekazuje Opiekunowi Merytorycznemu odpowiadającemu za realizację 
danej ścieżki przedmiotowej wypełniony komplet dokumentacji (lista obecności studenta, 
tematy dnia umieszczone w Dzienniku Szkolenia Praktycznego, ocena indywidualna 

studenta z opinią). 



 

12. W sytuacji, gdy w czasie realizacji zajęć praktycznych bądź praktyk zawodowych 
pojawiłyby się sytuacje trudne, np.: nieobecność studenta, wystąpienie ekspozycji 
zawodowej, ciąża studentki, problemy z zaliczeniem efektów uczenia się lub zachowanie 
studenta niezgodne z regulaminem Opiekun Praktyk Zawodowych niezwłocznie informuje 
w formie pisemnej o tym fakcie Opiekuna Merytorycznego.  

 

VIII. System kontroli  

§ 9 

1. Kształcenie praktyczne, tj. zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe i ich realizacja 
podlegają hospitacji i kontroli, polegającej na: 

a) osobistej wizycie w miejscu praktyki w czasie ich odbywania przez studenta. Osobami 

upoważnionymi do dokonywania hospitacji są: 
 Dziekan Wydziału Nauk o Człowieku Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w 

Lublinie, 

 Koordynator Kierunku Studiów, 
 Opiekun/Koordynator Praktyk Zawodowych z ramienia Uczelni. 

b) telefonicznym sprawdzeniu obecności studenta i Opiekuna Praktyk Zawodowych na 
zajęciach.  

2. Obowiązkiem osoby hospitującej lub kontrolującej jest sporządzenie i przekazanie 
protokołu hospitacji /kontroli do Wydziału Nauk o Człowieku WSEI w Lublinie. 

3. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe podlegają corocznej hospitacji/kontroli. 
 

IX. Dokumenty formularze  

§ 10 

1. Do dokumentacji kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo W Wyższej Szkole 
Ekonomii i Innowacji w Lublinie zalicza się:  
a) harmonogramy kształcenia praktycznego (zajęć praktycznych i praktyk zawodowych),  
b) protokoły zaliczenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, 

c) Dzienniczek Umiejętności Praktycznych i Kompetencji Społecznych w Zawodzie 
Pielęgniarki, 

d) dokumentację praktyk zawodowych z kartą umiejętności praktycznych i pracami 
zaliczeniowymi, 

e) podanie do Dziekana Wydziału Nauk o Człowieku WSEI o zgodę na odbycie praktyk 
zawodowych w trybie indywidualnym - w przypadku praktyk indywidualnych, 

f) umowa w przypadku praktyk indywidualnych, 

g) kryteria doboru Opiekuna i kryteria doboru miejsc kształcenia praktycznego 

h) dzienniki szkolenia praktycznego (opinie opiekuna praktyk o studencie), 

i) sprawozdania Opiekunów Praktyk Zawodowych, 
j) listy obecności studentów, 
k) ankiety kształcenia praktycznego,  



 

l) przewodnik indywidualnego toku kształcenia dla studenta (dla studiów uzupełniających 
tzw. pomostowych), 

m) karta indywidualnego toku studiowania (dla studiów uzupełniających tzw. 
pomostowych). 

 

 

X. Postanowienia końcowe 

§ 11 

1. Przepisy niniejszego Regulaminu kształcenia praktycznego obowiązują studentów 
kierunku Pielęgniarstwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. 

2. Kwestie szczegółowe, które mogą wyniknąć w trakcie funkcjonowania niniejszego 
Regulaminu i nie zostały w nim zawarte mogą zostać uregulowane innymi przepisami. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia. 
4. Każdy student przed przystąpieniem do realizacji kształcenia praktycznego ma 

obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem i zobowiązania się do 
przestrzegania jego postanowień. 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Kształcenia Praktycznego na 
Kierunku Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie i 

zobowiązuję się przestrzegać jego postanowień. 

 

 

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

        data                                                         podpis studenta 

 

 

 

 

 

 

                     Przewodniczący Senatu 
  Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji  

  w Lublinie 

 

  Prof. WSEI dr hab. Mirosław J. Jarosz 

 


