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Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów  

(Dz. U. 2018 poz. 1861) 

 Rozdział 2. Program studiów 

§6. Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, 
przewidziane w programie studiów o profilu 
praktycznym, są prowadzone: 

1) w warunkach właściwych dla danego zakresu 
działalności zawodowej; 

2) w sposób umożliwiający wykonywanie czynności 
praktycznych przez studentów. 

 

2 



Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 
2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych 
(Dz. U. 2012 poz. 970) 

§3. Uczelnia spełnia następujące wymagania dotyczące 
kadry prowadzącej kształcenie: 

1) (…) 

2) nauczanie przedmiotów z pielęgniarstwa i położnictwa 
oraz praktyki zawodowe prowadzą nauczyciele 
akademiccy, posiadający prawo wykonywania zawodu 
pielęgniarki lub położnej oraz minimum roczną 
praktykę zawodową, zgodną z nauczanym 
przedmiotem; 
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§4. Uczelnia spełnia następujące wymagania dotyczące bazy dydaktycznej: 
1) (…) – 3) (…) 

4) przy doborze podmiotów wykonujących działalność leczniczą uczelnia kieruje się 
możliwością osiągnięcia zamierzonych celów dydaktycznych oraz zapewnienia 
wysokiej jakości zajęć praktycznych i praktyk zawodowych,                                 
uwzględniając w szczególności:  

a) rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,  

b) liczbę i kwalifikacje kadry pielęgniarskiej i położniczej,  

c) urządzenie i wyposażenie podmiotu,  

d) wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt i materiały medyczne, niezbędne do 
kształtowania umiejętności praktycznych oraz ochrony przed zakażeniem, 
urazem i wypadkiem,  

e) prowadzenie działalności naukowo-badawczej,  

f) wdrażane przez podmiot programy zapewnienia jakości,  

g) organizację warunków nauczania;  

5) zajęcia praktyczne poza uczelnią odbywają się na podstawie umowy zawartej 
pomiędzy uczelnią a podmiotem wykonującym działalność leczniczą, realizującym 
zajęcia praktyczne. 
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W obowiązujących standardach kształcenia na kierunkach 
pielęgniarstwo i położnictwo*, na poziomie studiów I stopnia - 

wymagana liczba godzin kształcenia praktycznego obejmuje           
2300 godzin, w tym: 

  1100 godzin realizowane jest w ramach zajęć praktycznych 

  1200 godzin w ramach praktyk zawodowych. 

 

*Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 
roku w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, 

lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa  
(Dz. U. 2018 poz. 345 – tekst jednolity) 
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Zakres kształcenia praktycznego 
realizowanego w podmiotach 

leczniczych na kierunku 
pielęgniarstwo  

– studia pierwszego stopnia 
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Podstawy 
pielęgniarstwa 

Promocja 
zdrowia 

Podstawowa 
opieka 

zdrowotna 

Położnictwo, 
ginekologia           

i pielęgniarstwo 
położniczo-

ginekologiczne 

Pediatria               
i pielęgniarstwo 

pediatryczne 
Choroby 

wewnętrzne            
i pielęgniarstwo 
internistyczne 

Chirurgia              
i pielęgniarstwo 

chirurgiczne 

Rehabilitacja            
i pielęgnowanie 

niepełnosprawnych 

Geriatria                  
i pielęgniarstwo 

geriatryczne 

Neurologia         
i pielęgniarstwo 
neurologiczne 

Psychiatria              
i pielęgniarstwo 
psychiatryczne 

Anestezjologia       
i pielęgniarstwo 

w zagrożeniu 
życia 

Opieka 
paliatywna 
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Zakres kształcenia praktycznego 
realizowanego w podmiotach 

leczniczych na kierunku     
położnictwo                                                     

– studia pierwszego stopnia 
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Podstawy opieki 
położniczej 

Techniki 
położnicze               

i prowadzenie 
porodu Promocja 

zdrowia 

Podstawowa 
opieka 

zdrowotna 

Położnictwo        
i opieka 

położnicza 

Ginekologia          
i opieka 

ginekologiczna 

Neonatologia       
i opieka 

neonatologiczna 

Pediatria               
i pielęgniarstwo 

pediatryczne 

Choroby 
wewnętrzne 

Chirurgia 

Psychiatria 

Anestezjologia       
i stany zagrożenia 

życia 

Rehabilitacja               
w położnictwie, 

neonatologii                   
i ginekologii 
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Dobór miejsc do realizacji kształcenia 
praktycznego, w tym praktyk zawodowych 

 Uczelnia wyższa uruchamiająca i prowadząca kształcenie na 
kierunku pielęgniarstwo i/lub kierunku położnictwo powinna 
zaplanować miejsca realizacji kształcenia praktycznego 
studentom zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących 
standardach kształcenia.  

 Miejsca kształcenia powinny spełniać określone kryteria w 
zakresie BHP, ergonomii, wyposażenia, kwalifikacji kadry 
uczestniczącej w kształceniu oraz rodzaju wykonywanych świadczeń 
zdrowotnych, aby zapewnić studentowi przygotowanie do pracy 
zawodowej.  

 Podmiot leczniczy podejmujący decyzję o współpracy z uczelnią 
wyższą musi zapewnić studentom stanowiska pracy wyposażone        
w sprzęt niezbędny do realizacji celów praktyki i osiągnięcia 
wskazanych efektów kształcenia.  
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Przykładowe kryteria doboru miejsc 
kształcenia praktycznego 

Czy jednostka/zakład była wybierana jako miejsce odbywania praktyk studenckich? 

Wykształcenie personelu 

Średni staż pracy personelu 

Doświadczenie personelu w  pracy ze studentami 

Czy charakter i zakres świadczonej opieki zdrowotnej umożliwia realizację 
efektów zawartych w programie praktyk? 

Czy jednostka/zakład wyposażona jest w nowoczesną aparaturę umożliwiającą 
zdobycie umiejętności przewidzianych w programie praktyk? 
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Przykładowe kryteria doboru miejsc 
kształcenia praktycznego 

Czy świadczenia medyczne realizowane są  zgodne w obowiązującymi standardami                  
i procedurami? 

Czy jednostka/zakład posiada szatnię dla studentów? 

Czy w jednostce/zakładzie jest sala seminaryjna? 

Czy studenci mają dostęp do pomieszczenia, w którym mogliby m.in. 
sporządzać notatki, wypełniać dokumentację medyczną, itp.? 

Czy studenci mają możliwość spożycia posiłku na terenie jednostki/zakładu? 

Czy w jednostce/zakładzie odbywają się wewnętrzne szkolenia, wykłady itp.,                       
w których mogliby brać udział studenci? 
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Kryterium oceny: 

jednostka/zakład spełnia 
kryteria wymagane do 

prowadzenia praktyk studenckich 

jednostka/zakład warunkowo spełnia 
kryteria wymagane do prowadzenia 

praktyk studenckich 

jednostka/zakład nie spełnia 
kryteriów wymaganych do 

prowadzenia praktyk studenckich 
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Opieka nad studentami w trakcie 
kształcenia praktycznego 

W polskim systemie, zgodnie ze standardami kształcenia na 

kierunku pielęgniarstwo i położnictwo: 

 zajęcia praktyczne realizowane są przez nauczycieli 
akademickich posiadających prawo wykonywania zawodu 

pielęgniarki lub położnej 

 praktyki zawodowe pod bezpośrednim nadzorem 
opiekuna/mentora zatrudnionego w miejscu ich realizacji. 
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 Głównym zadaniem nauczyciela akademickiego prowadzącego 
zajęcia na studiach pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo 
i/lub położnictwo jest 

  przygotowanie studenta do działalności praktycznej w zakresie 
samodzielnego i bezpiecznego wykonywania zadań zawodowych oraz  

 ukształtowania pożądanej postawy zawodowej.  

 Zadania wyznaczone nauczycielom prowadzącym zajęcia wynikają 
z charakterystyki sylwetki absolwenta studiów, standardów 
kształcenia oraz oczekiwań systemu opieki zdrowotnej.  

 Nauczyciel akademicki aby mógł realizować wyznaczone zadania 
dydaktyczne w powiązaniu z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych 
musi być zatrudniony w podmiocie leczniczym.  
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Możliwości zatrudnienia nauczyciela akademickiego                         
w podmiocie leczniczym zostały określone w obowiązujących 

przepisach prawnych tj.: 

1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej 
(Dz. U. 2018 poz. 123 – tekst jednolity z późn. zm.) 

- art. 19, pkt 1 i 4 - Pielęgniarka i położna mogą wykonywać zawód 

w ramach wolontariatu  

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450 – tekst jednolity          

z późn. zm.) 

- art. 44.1- Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie,               

w sposób i w czasie określonych w porozumieniu (…) 
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Możliwości zatrudnienia nauczyciela akademickiego                         
w podmiocie leczniczym zostały określone w obowiązujących 

przepisach prawnych tj.: 

3. Ustawa z dnia 15 kwietna 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 160 – tekst 

jednolity z późn. zm.) 

- art. 21.1. - Świadczenia zdrowotne mogą być udzielane również w ramach wolontariatu, na 

zasadach określonych w porozumieniu, o którym mowa w art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawartym z wolontariuszem;  

- art. 92 - Nauczyciele akademiccy uczelni medycznych oraz osoby odbywające studia 
doktoranckie w uczelniach medycznych są zatrudnieni w podmiocie leczniczym, o którym 
mowa w art. 89 ust. 1, albo w jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 89 ust. 2 i 3:  

1) w systemie zadaniowym czasu pracy na podstawie umowy o pracę określającej 
zadania dydaktyczne, badawcze i udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń 
wysokospecjalistycznych;  

2) na podstawie umowy cywilnoprawnej określającej w szczególności zadania 
dydaktyczne, badawcze i udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń 
wysokospecjalistycznych). 
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Uczelnia jako autonomiczna jednostka 

podejmuje wspólnie z podmiotem leczniczym 
decyzję o formie zatrudnienia nauczyciela            
w podmiocie leczniczym umożliwiając mu 

realizację zadań dydaktycznych                       
(zajęć praktycznych) w powiązaniu z realizacją 

świadczeń zdrowotnych.  
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 Po zaliczeniu zajęć praktycznych student kierunku 

pielęgniarstwo lub położnictwo jest zobowiązany do odbycia 

praktyki zawodowej pod bezpośrednim nadzorem 

opiekuna/mentora zatrudnionego w miejscu jej realizacji.  

 Do obowiązków uczelni należy wyznaczenie opiekuna/mentora 

praktyk, podpisanie z nim umowy na czas realizacji praktyki, 

dostarczenie programu praktyki, wymaganej dokumentacji oraz 

nadzór dydaktyczny nad ich realizacją.  
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Opiekunem praktyki/mentorem może być osoba: 

20 

posiada doświadczenie zawodowe, co najmniej roczne  

ukończyła szkolenie podyplomowe zgodne z nauczanym przedmiotem 

posiada predyspozycje do objęcia roli mentora  

rzetelną wiedzę na temat funkcjonowania jednostki organizacyjnej, aby 
być wsparciem dla studentów 



Do zadań opiekuna/mentora należy m.in.:  

przyjęcie studentów na praktykę, przeprowadzenie procesu adaptacji  

przeszkolenie studentów w zakresie obowiązujących przepisów BHP  

wprowadzenie  studentów w obowiązujące w oddziale procedury i standardy  

przedstawienie zakresu obowiązków  

wyjaśnienie sposobu wykonania zadania  

zapewnienie realizacji celów i możliwość doskonalenia efektów kształcenia 
zdefiniowanych w programie praktyki, 

udzielanie informacji zwrotnych na temat osiąganych wyników i stopnia 
realizacji zadań 
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ROLE OPIEKUNA  
MENTORA 

LIDERA 

SPECJALISTY/ 

AUTORYTETU 

EWALUATORA 

DORADCY 

SŁUCHACZA 
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LIDER 

naucza i ocenia  

wyznacza zadania, 
określa ich cele, 
wskazuje, w jaki 
sposób najlepiej 

je osiągnąć  

stymuluje             
i zachęca do 
poprawienia 

wyników,  

kształtuje 
motywacje 
studenta,  

uczy samodzielności             
i odpowiedzialności 

za realizowane 
zadania 

wspiera                       
w dokonywaniu 
istotnych zmian  

prowadzi podopiecznego 
w odkrywaniu jego 

osobistych i zawodowych 
aspiracji, możliwości 

rozwoju 
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SPECJALISTA 
AUTORYTET 

wzbudza 
szacunek  

w nauczaniu 
przekazuje ukryte 

zasady, role                 
i wartości  

inspiruje  
kieruje procesem 

kształcenia studenta  

udziela informacji                    
i wskazówek wykorzystując 

specjalistyczną wiedzę, 
umiejętności i bogate 

doświadczenie 
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EWALUATOR 

monitoruje 
postępy 
studenta 

pobudza do 
samooceny 

prowadzi 
ewaluację 

jego działań 
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DORADCA 

pomaga studentowi                      
w wyznaczeniu celów                                 
i zaplanowaniu ich 

realizacji 

wskazuje 
możliwości 

rozwoju  

pomaga w 
akceptacji 

potrzeby zmian 
i poprawy 
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SŁUCHACZ 

okazuje 
zainteresowanie 

studentowi 

proponuje 
wsparcie 

jest zawsze 
dostępny 

słucha, jeśli 
zaistnieje 
potrzeba 
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Kryteria doboru opiekunów praktyk zawodowych/mentorów/ - 
zgodność w zakresie nadzoru/opieki/poradnictwa 

zatrudnienie w miejscu realizacji praktyk zawodowych 

minimum roczna praktyka zawodowa w dziedzinie realizacji praktyki 

ukończenie kształcenia podyplomowego (kurs kwalifikacyjny, szkolenie 
specjalizacyjne - specjalizacja) w dziedzinie realizacji praktyki zawodowej 

przygotowanie dydaktyczne np. ukończenie studiów magisterskich na kierunku 
pielęgniarstwo / położnictwo z uprawnieniami pedagogicznymi, 
studia podyplomowe z uprawnieniami pedagogicznymi lub szkolenie 
zorganizowane przez uczelnię 
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Przykładowe kryteria doboru opiekuna/mentora 

Wykształcenie  

Staż pracy w zakresie nauczanego przedmiotu 

Uprawnienia pedagogiczne 

Szkolenie podyplomowe 

Doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami 
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Kryterium oceny: 

opiekun spełnia kryteria dotyczące 
prowadzenia praktyk zawodowych 

opiekun warunkowo spełnia 
kryteria wymagane do 

prowadzenia praktyk zawodowych 

opiekun nie spełnia kryteriów 
wymaganych do prowadzenia 

praktyk zawodowych 
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Przykładowe zadania nauczyciela akademickiego pełniącego 
funkcję opiekuna dydaktycznego praktyk zawodowych 

1. Opiekun dydaktyczny praktyki zawodowej jest powołany przez Kierownika 
Katedry/Zakładu/Pracowni (podać nazwę jednostki) a wskazany przez koordynatora 

danej praktyki.  

2. Do zadań opiekuna dydaktycznego praktyki zawodowej należy:                             
(wykaz szczegółowych zadań) 
a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 

3. Po zakończeniu praktyki opiekun/mentor jest zobowiązany dostarczyć studentom 
ankietę celem dokonania przez nich oceny miejsca praktyki i opiekuna 
zakładowego/mentora. 

4. Jeżeli w czasie realizacji praktyk zawodowych pojawią się sytuacje trudne (…) 
opiekun/mentor jest zobowiązany zgłosić zaistniałą sytuację koordynatorowi 
praktyki i właściwemu prodziekanowi.  
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Przykładowe zadania opiekuna/mentora praktyk zawodowych 

1. Opiekuna zakładowego praktyki zawodowej wyznacza koordynator danej praktyki w porozumieniu 

z kierownikiem jednostki organizacyjnej, w której jest realizowana.  
2. Do ogólnych zadań opiekuna/mentora należy: (wykaz ogólnych zadań) 

a. (…) 

b. (…) 

c. (…) 
3. Do szczegółowych zadań opiekuna/mentora należy: (wykaz szczegółowych zadań) 

a. (…) 
b. (…) 
c. (…) 

4. Po zakończeniu praktyki zawodowej opiekun/mentor przekazuje opiekunowi dydaktycznemu 
wypełniony komplet dokumentacji (lista obecności studentów, ocena indywidualna studenta). 

5. Jeżeli w czasie realizacji praktyk zawodowych pojawią się sytuacje trudne np.: nieobecność studenta, 
wystąpienie ekspozycji zawodowej, problemy z zaliczeniem efektów kształcenia lub zachowanie 
studenta niezgodne z regulaminem, opiekun/mentor niezwłocznie informuje o tym opiekuna 
dydaktycznego praktyki zawodowej.  
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Przygotowanie studentów w ramach 
kształcenia praktycznego do 

wykonywania zadań zawodowych wymaga 
ich udziału w realizacji świadczeń 

zdrowotnych 
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Współudział studentów kierunków medycznych w wykonywaniu 
świadczeń – regulacje w aktach prawnych:  

1. Ustawa z dnia 15 kwietna 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 

160 – tekst jednolity z późn. zm.) 

- art. 21 ust. 3 - Studenci zdobywający kwalifikacje do wykonywania zawodu 
medycznego mogą brać udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach 

kształcenia w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni medycznej lub innej 
uczelni, w której prowadzone jest kształcenie w kierunkach medycznych, pod 
bezpośrednim nadzorem osób wykonujących zawód medyczny właściwy ze 
względu na treści kształcenia. 
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Współudział studentów kierunków medycznych w wykonywaniu 
świadczeń – regulacje w aktach prawnych:  

2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta (Dz. U. 2017 poz. 1318 – tekst jednolity z późn. zm.) 

- art. 22 - Osoby wykonujące zawód medyczny, inne niż udzielające świadczeń 
zdrowotnych, uczestniczą przy udzielaniu tych świadczeń  tylko wtedy, gdy jest 
niezbędna ze względu na rodzaj świadczenia lub wykonywania czynności 
kontrolnych na podstawie przepisów o działalności leczniczej.                          
Uczestnictwo, a także obecność innych osób wymaga zgody pacjenta,                       

a w przypadku pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub 
niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody jego przedstawiciela 
ustawowego, i osoby wykonującej zawód medyczny, udzielającej świadczenia 
zdrowotnego. 
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Współudział studentów kierunków medycznych w wykonywaniu 
świadczeń – regulacje w aktach prawnych:  

3. Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej                                

(Dz. U. 2018 poz. 123 – tekst jednolity z późn. zm.) 

- art. 54, pkt 2, 3, 4 - W trakcie kształcenia klinicznego student uczy się 
sprawowania kompleksowej opieki zdrowotnej jako członek zespołu,                     

w bezpośrednim kontakcie z osobami zdrowymi i chorymi.                               
Kształcenie kliniczne odbywa się w podmiotach klinicznych, pod 
kierunkiem wykładowcy pielęgniarstwa lub położnictwa oraz przy pomocy 
innych specjalistów, w szczególności pielęgniarek i położnych.                        
Kształcenie kliniczne jest praktyką w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
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