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II ROK 
4 semestr 

Efekty 
uczenia 

się  
Umiejętność 

Poziom I Poziom II Poziom III Poziom IV 

Ocena 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 

 

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne 
 

MCSM 
D.U1 

D.U24 
Postępowanie  
w oparzeniach –  
opieka nad osobą  
dorosłą 

      

D.U1 
D.U24 

Postępowanie  
w oparzeniach – 
opieka nad 
dzieckiem 

      

D.U6 
D.U7 

Postępowanie 
pielęgniarskie  
z pacjentem z odmą 
opłucnową 

      

D.U3 Ocena stanu 
pacjenta ze 
złamanymi żebrami 

      

D.U8 Pielęgnowanie 
stomii w okresie 
wczesno 
pooperacyjnym 

      

 
Kompetencje społeczne * 

      

Zaliczenie MCSM 
 
Data zaliczenia: 

  

Zajęcia praktyczne  
D.U6 Zaopatrzenie rany 

oparzeniowej 
 

      

D.U1 Pielęgnowanie 
pacjenta z urazem 
klatki piersiowej 

      

D.U1 Postępowanie 
pielęgniarskie w 
opiece nad 
pacjentem z 
drenażem opłucnej 

      

D.U8 Opieka na 
pacjentem po 
operacji tarczycy 
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D.U8 Edukacja pacjenta 
po zabiegi 
chirurgicznym 

      

D.U3 Pielęgnowanie 
stomii w okresie 
wczesno 
pooperacyjnym 

      

 

Kompetencje społeczne * 
      

Zaliczenie zajęć praktycznych 
 

Data zaliczenia: 

  

Ocena końcowa 
 

Data : 

  

 

Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne   
 

MCSM 
D.U1 Pielęgnowanie 

pacjenta z 
chorobami tarczycy 

      

D.U3 Opieka nad 
pacjentem  
z cukrzycą 

      

D.U11 Obliczanie dawek 
insuliny 

      

 
D.U26 

 
Obsługa pena 

      

D.U18 Rozpoznawanie 
hipoglikemii 

      

D.U18 Rozpoznawanie 
hiperglikemii 

      

D.U2 
D.U3 

Pielęgnowanie 
pacjenta 
kardiologicznego 

      

 

Kompetencje społeczne * 
      

Zaliczenie MCSM 
 

Data zaliczenia: 

  

Zajęcia praktyczne  
D.U1 Opieka 

pielęgniarska nad 
pacjentem z 
nadciśnieniem 
tętniczym 

      

D.U2 
D.U3 

Pielęgnowanie 
pacjenta 
kardiologicznego 

      

D.U17 Żywienie pacjenta 
w cukrzycy 

      

D.U18 Opieka nad 
pacjentem 
z cukrzycą 

      

D.U2 Edukacja pacjenta  
z chorobami 
sercowo-
naczyniowymi 
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D.U1 Pielęgnowanie 
pacjenta ze 
schorzeniami 
układu 
krwiotwórczego 

      

D.U26 Udział pielęgniarki 
w leczeniu krwią 
i środkami 
krwiopochodnymi 

      

D.U12 Udział pielęgniarki 
w badaniach  
diagnostycznych  
u pacjenta 
internistycznego 

      

D.U1 Pielęgnowanie 
pacjenta z 
chorobami tarczycy 

      

 

Kompetencje społeczne * 
      

Zaliczenie zajęć praktycznych 
 

Data zaliczenia: 

  

Ocena końcowa 
 

Data: 

  

 

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 
 

MCSM 
D.U1 Postępowanie z 

dzieckiem podczas 
napadu 
padaczkowego 

      

D.U3 Pielęgnowanie 
dziecka z chorobami 
kardiologicznymi 

      

D.U1 Opieka nad 
dzieckiem 
nieprzytomnym 

      

D.U1 Stany zagrożenia 
życia w pediatrii 

      

D.U18 Opieka nad 
dzieckiem ze 
schorzeniami 
układu moczowego 

      

 

Kompetencje społeczne * 
      

Zaliczenie MCSM 
 

Data zaliczenia: 

  

Zajęcia praktyczne  
D.U1 Postępowanie  

z dzieckiem podczas 
napadu 
padaczkowego 

      

D.U3 
D.U21 

Opieka nad 
dzieckiem  
z mózgowym 
porażeniem 
dziecięcym 
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D.U3 Pielęgnowanie 
dziecka z chorobami 
kardiologicznymi 

      

D.U1 Opieka nad 
dzieckiem 
nieprzytomnym 

      

D.U1 Stany zagrożenia 
życia w pediatrii 

      

D.U18 Opieka nad 
dzieckiem  
ze schorzeniami 
układu moczowego 

      

D.U12 Pobieranie moczu 
do badania u dzieci 

      

D.U1 Opieka nad 
dzieckiem 
 z cukrzycą 

      

D.U26 Obsługa pompy 
insulinowej 

      

D.U17 Żywienie dziecka  
z cukrzycą 

      

D.U1 
D.U24 

Opieka na 
dzieckiem  
ze schorzeniami 
onkologicznymi 

      

D.U1 
D.U2 

Postępowanie 
pielęgniarskie  
u dzieci  
z zaburzeniami 
wewnątrzwydzielnic
zymi 

      

D.U1 Pielęgnowanie 
dziecka  
z niedokrwistością 

      

 
Kompetencje społeczne * 

      

Zaliczenie zajęć praktycznych 
 
Data zaliczenia: 

  

Ocena końcowa 
 
Data: 

  

 


