
 

 

Pieczęć placówki 

 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA 

im. WITELONA w LEGNICY 

ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica 
 

 

KARTA PRZEBIEGU PRAKTYKI 

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO I stopnia 

Moduł: Praktyka zawodowa – CHIRURGIA I PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE 

Studia stacjonarne 

Rok akademicki 2018/2019 Semestr:4 Liczba godzin praktyki: 80 

 

Imię i nazwisko studenta:.................................................................... Nr albumu: …………. 

Nazwa i adres placówki: .......................................................................................................... 

Termin realizacji praktyki:…………………………………………………… 

 

L.p. Zakładany efekt kształcenia studenta Data Ocena 

(2-5) 

Podpis 

opiekuna 

praktyki 

1. 

Dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju 

problemów pielęgnacyjnych.    

2. 

Ocenia stan ogólny pacjenta w kierunku powikłań 

po specjalistycznych badaniach diagnostycznych i 

powikłań pooperacyjnych. 
   

3. 

Uczestniczy w działaniach pielęgniarskich 

związanych z pielęgnacją drenów, rurki 

tracheostomijnej i intubacyjnej oraz przetoki. 
   

4. Wykonuje zabiegi pielęgniarskie. Przygotowuje i 

podaje leki różnymi drogami, samodzielnie lub na 

zlecenie lekarza. 

   

5. Doraźnie tamuje krwawienia i krwotoki.    

6. Prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans płynów 

pacjenta. Prowadzi dokumentację 

wewnątrzoddziałową. 

   

7. 

 

Szanuje godność i autonomię osób powierzonych 

opiece. 
   



 

8. Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i 

kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu. 

   

9. Przestrzega wartości, powinności i sprawności 

moralnych w opiece. 

   

10. Asystuje lekarzowi w trakcie badań 

diagnostycznych i leczniczych; 

   

11. 

 

Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i 

wykonywanie zadań zawodowych. 
   

12. 

 

Przestrzega praw pacjenta.    

13. 

Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone 

obowiązki zawodowe. Przestrzega tajemnicy 

zawodowej; 
   

14. 

Współdziała w ramach zespołu 

interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów 

etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki 

zawodowej. 

   

15. 

Jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i 

pacjenta. Przejawia empatię w relacji z pacjentem i 

jego rodziną oraz współpracownikami. 
   

Ocena ogólna z praktyki wystawiona przez opiekuna 

praktyki w placówce: 

   

Uwagi opiekuna praktyki: ……………………………………………………………………… 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

*Liczymy średnią tylko wówczas, gdy student otrzyma pozytywne oceny z zakładanych efektów we wszystkich kategoriach. W przypadku  

otrzymania oceny niedostatecznej z zakładanych efektów w kategorii wiedza lub/i umiejętności lub/i kompetencje społeczne student nie 

zalicza praktyki.  Skala ocen: 5 (bdb); 4,5 (db plus); 4 (db); 3,5 (dst plus); 3 (dst); 2 (ndst). 

 

 

 

 

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

Podpis i pieczęć opiekuna praktyki pieczęć placówki 

 

 

 


