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1 semestr 

Efekt 
uczenia się 

Umiejętność   

Poziom I Poziom II Poziom III Poziom IV 

Ocena Data Podpis 

Obserwacja 
procedur  

w praktyce 

Wykonanie 
umiejętności  

z pomocą 
osoby 

nadzorującej 

Wykonanie 
umiejętności pod 
kierunkiem osoby 

nadzorującej 

Wykonanie 
umiejętności 
samodzielnie, 
bezpiecznie, 

kompetentnie  
z uzasadnieniem 

swojego działania 
w obecności osoby 

nadzorującej 

 
Zarządzanie w pielęgniarstwie – zajęcia praktyczne  

 
A.U6 
A.U13 

Analiza i porównanie obsady 
pielęgniarskiej na poszczególnych 
oddziałach. 

       

A.U8 
A.U12 

Ocena jakości świadczonych usług 
pielęgniarskich. 

       

A.U9 
A.U7 

Planowanie budżetu na opiekę 
pielęgniarską. 

       

 
Zaliczenie  

   

 
Dydaktyka medyczna - zajęcia praktyczne 

A.U15 Hospitacja zajęć teoretycznych  
z przedmiotu kierunkowego  
w pielęgniarstwie. Hospitacja zajęć 
praktycznych z przedmiotu 

       



kierunkowego w pielęgniarstwie. 
Analiza hospitowanych zajęć pod kątem 
poprawności dydaktycznej 

A.U16 Samodzielne przeprowadzenie 
wybranych zajęć teoretycznych  
i praktycznych   

       

 
Zaliczenie 

   

 
Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne – zajęcia praktyczne 

B.U22 
 

Działania pielęgniarskie  z zakresu 
promocji zdrowia i profilaktyki  
w kształtowaniu świadomych postaw 
rodzicielskich i opiekuńczych; 

       

B.U23 
B.U25 

Działania pielęgniarskie  z zakresu 
promocji zdrowia i profilaktyki w 
kształtowaniu świadomej aktywności 
fizycznej i społecznej; 

       

B.U24 
B.U26 

Specyfika świadczeń profilaktycznych   
w populacji osób starszych: edukacji, 
aktywności fizycznej i społecznej, 
odżywiania, badań przesiewowych, 
szczepień, leczenia farmakologicznego: 

       

 
Zaliczenie 

   

 

Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych – zajęcia praktyczne 
B.U35 
B.U34 

Zasady pielęgnowania pacjenta z 
przewlekłymi powikłaniami cukrzycy. 

       

B.U36 Edukacja pacjenta i rodziny w zakresie 
ostrych powikłań cukrzycy. 

       

B.U36 Edukacja pacjenta z nowo rozpoznaną        



cukrzycą w zakresie samoopieki 
 i samopielęgnacji zgodnie  
z obowiązującymi standardami. 

B.U11 Udział pielęgniarki w diagnostyce 
chorób przewlekłych. 

       

B.U27 Opieka pielęgniarska pacjenta  
z nadciśnieniem tętniczym, oraz 
edukacja terapeutyczna. 

       

B.U29 Opieka pielęgniarska i udział w procesie 
leczenia pacjenta z niewydolnością 
krążenia. 

       

B.U12 Przygotowanie bio-psycho-społeczne 
pacjenta i rodziny do życia z chorobą 
przewlekłą. 

       

B.U28 Opieka pielęgniarska i edukacja 
terapeutyczna pacjenta z zaburzeniami 
rytmu serca. 

       

B.U29 Opieka pielęgniarska nad pacjentem  
w stanach zagrożenia życia. 

       

B.U12 
B.U19 

Proces pielęgnowania pacjenta 
z chorobą przewlekłą zgodnie  
z obowiązującymi standardami. 

       

 
Zaliczenie 

   

 
Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych 

C.U7 Zastosowanie  evidence based nursing 
practise w praktyce zawodowej 
własnej; 

       

C.U7 Zastosowanie evidence based nursing 
practise w praktyce kierowanego 
zespołu; 

       



C.U7 Przygotowywanie  rekomendacji   
w zakresie opieki pielęgniarskiej  
w oparciu o dowody naukowe  
w odniesieniu do opieki szpitalnej, 
długoterminowej, środowiskowej; 

       

 
Zaliczenie 

   

 
Podstawy toksykologii – zajęcia praktyczne 

B.U17 
B.U18 
B.U20 

Zatrucia substancjami pochodzenia 
naturalnego. Zatrucia środkami 
żrącymi. Uzależnienia lekowe – analiza 
przypadków. 

       

B.U17 
B.U18 
B.U20 

Toksyczność wybranych leków. 
Postępowanie w zatruciach. Antidota 

       

B.U17 
B.U18 
B.U20 

Toksyczność rozpuszczalników. 
Toksykologia kosmetyków, preparatów 
i artykułów gospodarstwa domowego. 

       

B.U17 
B.U18 
B.U20 

Indywidualizacja farmakoterapii – 
farmakokinetyka w praktyce 

       

 
Zaliczenie 

   

 


