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REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO  

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
Załącznik nr 1 do Procedury organizacji kształcenia praktycznego - Uchwała Rady Wydziału z dnia 24.09.2019r. 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

a. Dziekan – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu; 

b. Instytucja – spełniający określone kryteria doboru podmiot leczniczy/inny podmiot będący miejscem realizacji 

kształcenia praktycznego, umożliwiający realizację założonych efektów uczenia się na danym kierunku studiów. 

Ponadto, jest to instytucja, z którą Uniwersytet Medyczny w Lublinie posiada podpisaną umowę/porozumienie 

o współpracy w zakresie realizacji zajęć praktycznych i/lub praktyk zawodowych; 

c. Regulamin – Regulamin kształcenia praktycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie; 

d. Uczelnia – Uniwersytet Medyczny w Lublinie; 

e. Wydział – Wydział Nauk o Zdrowiu. 

Podstawa prawna 

§ 1 
Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią: 

1. regulacje zewnętrzne: 
a. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.); 

b. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 z 

późn.zm.); 

c. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn.zm.); 

d. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.); 

e. Ustawa z dnia 25 września 2015 roku o zawodzie fizjoterapeuty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 952); 

f. Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1492 z późn.zm.); 

g. Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 993 ze zm.); 

h. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie medycznych czynności ratunkowych 

i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika 

medycznego (Dz. U. 2016, poz. 587); 

i. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie charakterystyk 

drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego 

po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8 (Dz. U. 2016, poz. 1594); 

j.  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 (Dz.U. 2019 poz. 1573); 

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

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

l. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 roku w sprawie ogólnych kryteriów 

oceny programowej (Dz. U. 2016, poz. 1529); 

m. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie warunków 

prowadzenia studiów (Dz.U. 2016, poz. 1596); 

n. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 roku w sprawie dokumentacji 

przebiegu studiów (Dz. U. 2016, poz. 1554). 

2. regulacje wewnętrzne: 

a. Statut Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (załącznik do Obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie z dnia 26 czerwca  2019 roku); 

b. Regulamin studiów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (załącznik do Uchwały Nr CCLI/2019 Senatu Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie z dnia 17 kwietnia 2019 roku); 

c. Zarządzenie Nr 113/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 29 października 2018 roku w sprawie 

wynagradzania nauczycieli akademickich za kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami 

zawodowymi w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie; 

d. Zarządzenie Rektora nr 66/2018 z dnia 30 maja 2018 w sprawie studenckich praktyk zawodowych realizowanych poza 

szpitalami klinicznymi Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w trybie indywidualnym; 

e. Zarządzenie Nr 35/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie 

sposobu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia na terenie Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie 

f. Zarządzenie Nr 15/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie 

wprowadzenia procedur postępowania po ekspozycji zawodowej na zakażenie wirusem HIV, HBV, HCV; 

g. Uchwała Nr 56/2016-2017 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 20 września 

2016 roku w sprawie zatwierdzenia zakresów zadań i obowiązków: Koordynatora kierunku studiów, Wydziałowego 

koordynatora kształcenia praktycznego, Wydziałowego koordynatora kształcenia praktycznego na kierunku 

pielęgniarstwo i położnictwo ds. nowych kompetencji, Koordynatora kształcenia praktycznego na kierunku, Opiekuna 

kształcenia praktycznego w Katedrze/ Zakładzie/Pracowni, Opiekuna kształcenia praktycznego w instytucji oraz 

Opiekuna roku studiów; 
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h. Uchwała Nr 127/2016-2017 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie z dnia 25 października 2016 roku w 

sprawie zatwierdzenia zakresów obowiązków i kompetencji Koordynatora ds. organizacji egzaminu dyplomowego, 

Koordynatora ds. różnic programowych, Koordynatora ds. wyróżniania prac dyplomowych oraz Koordynatora 

przedmiotu/modułu. 

Postanowienia ogólne 

§ 2 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki organizacji kształcenia praktycznego, a w szczególności praktyk 

zawodowych (ich rodzaje oraz formy, czas realizacji, warunki zaliczenia, obowiązki studentów i organizatorów 
praktyk zawodowych). 

2. Zapisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich studentów Wydziału. 

3. Każdy student przed przystąpieniem do praktyk zawodowych ma obowiązek zapoznania się z niniejszym 

Regulaminem. 

4. Praktyki zawodowe są integralną częścią edukacji na poszczególnych kierunkach studiów Wydziału. 

5. Celem praktyk zawodowych jest praktyczne przygotowanie studenta do samodzielnego pełnienia roli 

zawodowej poprzez usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy teoretycznej, kształtowanie umiejętności oraz 

właściwych postaw. 

6. Praktyki zawodowe mają charakter obowiązkowy, wynikający ze standardów kształcenia, krajowych ram 

kwalifikacyjnych, planów i programów nauczania.  

7. Praktyki zawodowe odbywają się w miejscu i w terminie określonym w harmonogramie ustalonym przez 

Uczelnię, w ciągu roku akademickiego i/lub w okresie wakacyjnym. 

8. Szczegółową organizację i porządek odbywania zajęć praktycznych i/lub praktyk zawodowych określa 

regulamin kształcenia praktycznego dla danego kierunku studiów. 

9. Regulamin kształcenia praktycznego dla danego kierunku studiów powinien być dostosowany do niniejszego 

Regulaminu. 

§ 3 

1. Z tytułu odbywania praktyk student nie otrzymuje wynagrodzenia. 

2. Praktyki studenckie organizowane są w odpowiednich dla kierunku instytucjach, z którymi Uczelnia zawarła 

stosowne umowy. 

3. Praktykom studenckim przypisuje się punkty ECTS. 

4. Praktyka studencka musi być zrealizowana i zaliczona przed końcem semestru, którego program przewiduje jej 

wykonanie. 

5. Student może odbywać praktyki zawodowe w trybie grupowym lub indywidualnym; 

6. Praktyki zawodowe w trybie indywidualnym student organizuje zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 52/2016 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, z zastrzeżeniem, że: 

a) studenci studiów I stopnia kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo mogą odbywać praktyki wyłącznie 

w trybie grupowym; 

b) w przypadku odbywania praktyk w trybie indywidualnym student zobowiązany jest złożyć wniosek do 

Dziekana wraz z pisemną opinią opiekuna kształcenia praktycznego w Katedrze / Zakładzie / Pracowni oraz 

z oświadczeniem instytucji wyrażającej zgodę na odbycie bezpłatnej indywidualnej praktyki przez studenta; 

c) przed odbyciem praktyk zawodowych w trybie indywidualnym student:  

 zobowiązany jest do pobrania z Dziekanatu stosownej umowy o organizację; 

 opracowuje w porozumieniu z opiekunem kształcenia praktycznego w Katedrze / Zakładzie / Pracowni, 

indywidualny harmonogram praktyk uwzględniający zakres tematyczny przewidziany dla danego 

kierunku studiów.  

d) niezwłocznie po zakończeniu praktyk student dostarcza do opiekuna kształcenia praktycznego 

w Katedrze/Zakładzie/Pracowni dzienniczek praktyk zawodowych w celu zaliczenia i dokonania wpisu 

w protokole zaliczenia przedmiotu. 

7. Organizacja praktyk zawodowych w trybie indywidualnym, w sposób niezgodny z zapisami § 3 skutkuje 

niemożnością ich zaliczenia. 

Założenia programowe 

§ 4 

1. Wydziałowy koordynator kształcenia praktycznego sprawuje nadzór organizacyjny nad przebiegiem praktyk 

zawodowych i współpracuje z osobami odpowiedzialnymi za kształcenie praktyczne na poszczególnych 

kierunkach. 

2. Osobami odpowiedzialnymi za praktyki zawodowe z ramienia Wydziału są: 

a) wydziałowy koordynator kształcenia praktycznego; 

b) wydziałowy koordynator kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo ds. nowych 

kompetencji; 
c) koordynator kształcenia praktycznego na kierunku; 

d) opiekun kształcenia praktycznego w Katedrze/Zakładzie/Pracowni. 

3. Osobą odpowiedzialną za praktyki zawodowe z ramienia instytucji jest opiekun kształcenia praktycznego w 

instytucji – w miejscu realizacji kształcenia praktycznego. 
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Obowiązki koordynatorów i opiekunów kształcenia praktycznego 

§ 5 

1. Zakresy obowiązków i kompetencji poszczególnych osób zaangażowanych w kształcenie praktyczne określone 

zostały na podstawie załączników do Uchwały Nr 56/2016-2017 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie z dnia 20 września 2016 roku. 

(….). 

Prawa i obowiązki studenta 

§ 6 

1. Student ma prawo do:  

a) należycie zorganizowanych praktyk zawodowych zgodnie z programem kształcenia na danym kierunku 

studiów; 

b) obiektywnej oceny postępów w kształtowaniu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych; 

c) 30-minutowej przerwy w ciągu dyżuru/dnia praktyk (8 godzin). 

2. Do obowiązków studenta należy: 

a) posiadanie Dzienniczka umiejętności praktycznych/Dzienniczka praktyk zawodowych; 

b) posiadanie aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych, wymaganych szczepień 

ochronnych oraz ubezpieczenia NNW; 

c) zaliczenie praktyki w określonym terminie; 

d) realizacja programu praktyk zawodowych zgodnie z programem kształcenia; 

e) zachowanie tajemnicy zawodowej; 

f) posiadanie odzieży ochronnej i obuwia na zmianę zgodnie z zatwierdzonym wzorem w danym roku 

akademickim; 

g) posiadanie identyfikatora; 

h) przestrzeganie Kodeksu Etyki Studenta; 

i) przestrzeganie Regulaminu organizacyjnego danej instytucji, obowiązujących w niej przepisów BHP 

i ppoż. oraz instrukcji obsługi urządzeń; 

j) przestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu. 

Zaliczenie praktyk zawodowych 

§ 7 

1. Zaliczenie praktyk zawodowych odbywa się po ich zakończeniu. 

2. Potwierdzeniem odbycia praktyk zawodowych i podstawą do zaliczenia jest Dzienniczek umiejętności 

praktycznych/Dzienniczek praktyk zawodowych. 

3. Warunkiem otrzymania zaliczenia praktyk zawodowych jest:  

a) obecność studenta podczas praktyk zawodowych; 

b) osiągnięcie przez studenta zamierzonych efektów kształcenia na poziomie co najmniej minimalnym (ocena 

3,0) w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 

4. Wpisu do protokołu zaliczenia przedmiotu dokonuje opiekun kształcenia praktycznego 

w Katedrze/Zakładzie/Pracowni. 

5. Zgodnie z zapisami Regulaminu studiów, zaliczenie praktyk zawodowych może również nastąpić na podstawie 

udziału studenta w obozie naukowo-badawczym, innej praktyki lub potwierdzonej pracy zawodowej jeżeli jej 

charakter odpowiada programowi kształcenia na danym kierunku studiów. 

6. Za zaliczenie praktyk zawodowych student otrzymuje ocenę oraz przypisane praktykom punkty ECTS. 

System kontroli 

§ 8 

1. Praktyki zawodowe podlegają corocznej hospitacji/kontroli. 

2. Hospitacja praktyk zawodowych polega na osobistej wizycie w miejscu realizacji praktyki zawodowej. 

3. Osobami upoważnionymi do dokonywania hospitacji są: 

a) kierownicy Katedr, Zakładów i Pracowni; 

b) wydziałowy koordynator kształcenia praktycznego; 

c) wydziałowy koordynator kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo ds. 

nowych kompetencji (dotyczy kierunku pielęgniarstwo i położnictwo); 

d) koordynator kształcenia praktycznego na kierunku; 

e) opiekun kształcenia praktycznego w Katedrze/Zakładzie/Pracowni. 

4. Kontrole praktyk zawodowych polegają na telefonicznym sprawdzeniu obecności studenta i opiekuna praktyk 

w instytucji w terminie realizacji praktyk, zgodnie z harmonogramem.  

5. Obowiązkiem osoby hospitującej lub dokonującej kontroli jest sporządzenie i przekazanie protokołu 

hospitacji/kontroli do Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz kopii do kierownika Katedry lub 

Zakładu. 
6. Dokumentacja związana z procesem hospitacji/kontroli jest gromadzona i przechowywana w Dziekanacie oraz 

w danej jednostce organizacyjnej Wydziału. 
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Dokumenty i formularze 

§ 9 

1. Dokumentacja praktyk zawodowych uzależniona jest od specyfiki kierunku. 

2. Do ogólnej dokumentacji praktyk zawodowych należą:  

a) protokoły zaliczenia przedmiotu; 

b) dzienniczek umiejętności praktycznych/dzienniczek praktyk zawodowych; 

c) wniosek do Dziekana – w przypadku praktyk indywidualnych; 

d) oświadczenie instytucji – w przypadku praktyk indywidualnych; 

e) opinia opiekuna praktyk w Katedrze/Zakładzie/Pracowni o studencie – w przypadku praktyk 

indywidualnych; 

f) umowa – w przypadku praktyk indywidualnych;  

g) sprawozdania opiekuna praktyk w Katedrze/Zakładzie/Pracowni. 

Postanowienia przejściowe i końcowe 

§ 10 
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Wydziału. 

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, traci moc Regulamin kształcenia praktycznego 

Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zatwierdzony przez Radę Wydziału 

Nauk o Zdrowiu – Załącznik Nr 4 Uchwały Nr 123/2016-2017 Rady WNoZ UM w Lublinie. 
3. Kwestie szczegółowe oraz nieuregulowane niniejszym Regulaminem, mogą zostać unormowane innymi aktami 

prawa wewnętrznego Wydziału i Uczelni. 

4. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony decyzją właściwego organu. 

KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE NA KIERUNKU POŁOŻNICTWO 

1. Kształcenie praktyczne na kierunku położnictwo obejmuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. 

2. Zajęcia praktyczne są realizowane pod bezpośrednim nadzorem i kierunkiem nauczyciela akademickiego. 

3. Praktyki zawodowe są realizowane pod kierunkiem osoby prowadzącej praktykę (pielęgniarki lub położnej), 
pracownika danego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Nadzór nad realizacją praktyk zawodowych sprawuje 

opiekun praktyk w uczelni. 

4. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w warunkach naturalnych i jest poprzedzone zdobywaniem 

tych umiejętności w warunkach symulowanych niskiej wierności (w pracowniach umiejętności położniczych). 

Uczelnia realizuje co najmniej 5% liczby godzin zajęć praktycznych w warunkach symulowanych.  

5. Kształcenie praktyczne odbywa się w oparciu o bazę własną uczelni lub w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego.  

6. Miejscem kształcenia praktycznego na kierunku położnictwo – zajęć praktycznych i praktyk zawodowych - są: sale 

porodowe, oddziały położnicze, noworodkowe (położniczo-noworodkowe), patologii ciąży, ginekologiczne, 

onkologii ginekologicznej lub ginekologii onkologicznej, pediatryczne (niemowlęce, patologii noworodka), 

internistyczne, chirurgiczne oraz intensywnej terapii, gabinety podstawowej opieki zdrowotnej (położnej 

podstawowej opieki zdrowotnej i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej), specjalistyczne ambulatoria (poradnie 
ginekologiczne i ginekologiczno-położnicze), szkoły rodzenia, poradnie laktacyjne. 

7. W trakcie kształcenia praktycznego na kierunku położnictwo – zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – 

w zakresie podstaw opieki położniczej i opieki specjalistycznej student studiów pierwszego stopnia nabywa 

umiejętności obejmujące:  
– poradnictwo dla kobiet ciężarnych, łącznie z przeprowadzeniem co najmniej 100 badań prenatalnych 

– sprawowanie nadzoru i opieki nad co najmniej 40 kobietami ciężarnymi 

– przyjęcie co najmniej 40 porodów, a w przypadku gdy ich liczba jest mniejsza - co najmniej 30 porodów  

i aktywny udział w przyjmowaniu co najmniej 20 porodów 

– aktywny udział w porodzie z położenia miednicowego, a w przypadku gdy jest to niemożliwe – asystowanie w 

warunkach symulowanych 

– wykonanie nacięcia krocza i zakładanie szwów, a w przypadku gdy jest to niemożliwe – w warunkach symulowanych 

– sprawowanie nadzoru i opieki nad co najmniej 40 kobietami, u których mogą wystąpić powikłania w trakcie ciąży, 

porodu i połogu 

– sprawowanie opieki nad co najmniej 100 kobietami w okresie połogu i zdrowymi noworodkami, w tym 

przeprowadzanie ich badania 

– prowadzenie obserwacji noworodków niedonoszonych, przenoszonych, z niską masą urodzeniową i chorych oraz 

sprawowanie nad nimi opieki 

– sprawowaniu opieki nad kobietami z objawami patologicznymi ginekologicznymi i położniczymi. 

 


