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III ROK 
6 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 

Podstawowa opieka zdrowotna 

MCSM 
C.U2 Rozpoznawanie  

problemów 
pielęgnacyjnych i 
planowanie  realizacji 
działań u pacjentów 
objętych podstawową 
opieką zdrowotną 

      

C.U3 Zasady opieki nad 
pacjentem zgłaszającym 
się do placówki POZ 

      

D.U14 Przygotowanie  zapisu 
form recepturowych 
substancji leczniczych 

      

D.U14 Dobieranie środków 
spożywczych specjalnego 
przeznaczenia 
żywieniowego 
 i wystawianie recepty 

      

D.U13 Wystawienie skierowania  
na wykonanie określonych 
badań diagnostycznych 

      

C.U4 
C.U12 

Zaplanowanie 
 i przeprowadzenie 
odwiedzin  
pielęgnacyjnych w domu 
pacjenta 

      

 
Kompetencje społeczne * 

      

Zaliczenie MCSM 
 

Data zaliczenia: 

  

Zajęcia praktyczne – placówka POZ 
C.U2 

C.U33 
Rozpoznawanie 
problemów 
pielęgnacyjnych 
 i planowanie realizacji 
działań u pacjentów 
objętych podstawową 
opieką zdrowotną 

      

C.U3 Zasady opieki na 
pacjentem zgłaszającym 
się do placówki POZ 

      

C.U2 
C.U12 

Zaplanowanie  
 i przeprowadzenie 
odwiedziny pielęgnacyjne 
w domu pacjenta 

      

C.U34 Diagnozowanie sytuacji 
zdrowotnej uczniów  
i środowiska szkolnego 
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C.U34 Zasady opieki 
pielęgniarskiej udzielnej 
w poradni Medycyny Pracy 

      

 
Kompetencje społeczne *  

      

Zaliczenie przedmiotu 
 

Data zaliczenia: 

  

Ocena końcowa 
 

Data: 

  

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej 

Zajęcia praktyczne 
D.U1 Pielęgnowanie  pacjenta 

opieki długoterminowej  
w warunkach domowych 

      

D.U3 Pielęgnowanie pacjenta 
opieki długoterminowej  
z nietrzymaniem moczu 

      

D.U17 Zasady  żywienia pacjenta 
opieki długoterminowej 
różnymi metodami  
w warunkach domowych 

      

D.U21 Zasady aktywizacji 
pacjenta opieki 
długoterminowej  
w warunkach domowych 

      

D.U4 Zasady izolacji pacjentów 
opieki długoterminowej  
w warunkach domowych 

      

D.U1 Ocena potrzeb i stanu 
funkcjonalnego pacjentów 
objętych opieką 
długoterminową 

      

D.U3 Ocena  problemów  
pielęgnacyjnych osób 
przewlekle chorych  
w aspekcie opieki 
długoterminowej 

      

D.U21 Zasady aktywizacji 
pacjenta opieki 
długoterminowej 
w warunkach szpitalnych 

      

D.U17 Zasady żywienia pacjenta 
opieki długoterminowej 
różnymi metodami  
w warunkach szpitalnych 

      

D.U12 
D.U23 

Udział w badaniach 
diagnostycznych  
u pacjentów objętych 
opieką długoterminową 

      

 
Kompetencje społeczne * 

      

Zaliczenie zajęć praktycznych 
 

Data zaliczenia: 

  

Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 

MCSM 
D.U26 Zasady podawania leków  

u pacjentów  
z zaburzeniami 
psychicznymi 

      

D.U1 Zasady kontaktu 
terapeutycznego 
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z chorym z zaburzeniami 
lękowymi 

D.U1 Zasady kontaktu 
terapeutycznego  
z pacjentem 
w zaburzeniach 
afektywnych 
dwubiegunowych 

      

D.U22 Zasady opieki 
pielęgniarskiej nad 
pacjentem przejawiającym 
zachowania gwałtowne 
i agresywne 

      

D.U20 Prowadzenie rozmowy 
terapeutyczną z pacjentem 
psychiatrycznym 

      

D.U22 
D.U15 

Przeprowadzenie  
wywiadu psychiatrycznego 

      

 
Kompetencje społeczne * 

      

Zaliczenie MCSM 
 

Data zaliczenia: 

  

Zajęcia praktyczne - placówka 
D.U1 Specyfika  psychiatrycznej 

opieki pielęgniarskiej  
      

D.U2 Zasady organizowania 
opieki nad chorym 
psychicznie 

      

D.U20 
D.U22 

Efektywne terapeutyczne 
komunikowanie  się  
z pacjentem z 
zaburzeniami psychicznymi 

      

D.U1 
D.U2 

Zasady pielęgnowania 
pacjenta z zaburzeniami 
depresyjnymi 

      

D.U1 
D.U2 

Zasady pielęgnowania 
pacjenta z zaburzeniami 
lękowymi 

      

D.U1 
D.U2 

Zasady pielęgnowania 
pacjenta z zaburzeniami 
psychotycznymi 

      

D.U1 
D.U2 

Zasady pielęgnowania 
pacjenta z zaburzeniami 
otępiennymi 

      

D.U1 
D.U2 

Zasady pielęgnowania 
pacjenta z zaburzeniami 
osobowości 

      

D.U1 
D.U2 

Zasady pielęgnowania 
pacjenta z zaburzeniami 
odżywiania 

      

D.U1 
D.U2 

Zasady pielęgnowania 
pacjenta z uzależnieniem 
od alkoholu 

      

D.U1 
D.U2 

Zasady pielęgnowania 
pacjenta z uzależnieniem 
od substancji 
psychoaktywnych 

      

D.U26 
D.U22 

Przygotowane pacjenta do 
elektrowstrząsów – opieka 
nad pacjentem po zabiegu 

      

 
Kompetencje społeczne * 

      

Zaliczenie zajęć praktycznych 
 

Data zaliczenia: 

  

Ocena końcowa 
 

Data: 
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Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia 

MCSM 
D.U1 
D.U3 

Zasady pielęgnowania 
pacjenta z urazem 
wielonarządowym 

      

D.U1 
D.U3 

Zasady pielęgnowania 
pacjenta z urazem 
mózgowo-czaszkowym 

      

D.U26 Procedury obsługi 
cewników naczyniowych  

      

D.U26 Alternatywne drogi 
podawania leków 
u pacjentów OIOP 

      

D.U17 Uczestnictwo w żywieniu 
pacjenta w OIOM 

      

D.U4 Stosowanie  procedury 
zapobiegania zakażeniom 
w OIOM 

      

D.U18 Stosowanie procedury 
zapobiegania 
odrespiratorowemu 
zapaleniu płuc 

      

D.U19 Stosowanie  procedury 
pielęgnowania rurki 
intubacyjnej 
i tracheotomijnej 

      

D.U23 Omówienie  procedury 
orzekania śmierci mózgu 

      

D.U23 Ocena  pacjenta 
 w skali ASA 

      

D.U9 
D.U15 

Zasady postępowania 
z pacjentem przed,  
w trakcie i po zabiegu 
operacyjnym 

      

D.U26 Zasady stosowania 
farmakoterapii 
w anestezjologii 

      

 
Kompetencje społeczne* 

      

Zaliczenie MCSM 
 

Data zaliczenia: 

  

Zajęcia praktyczne - szpital 
D.U1 
D.U3 

Zasady pielęgnowania 
pacjenta z urazem 
wielonarządowym 

      

D.U9 
D.U15 

Zasady postępowania 
z pacjentem przed 
zabiegiem operacyjnym 

      

D.U9 
D.U15 

Zasady postępowania  
z pacjentem w trakcie  
zabiegu operacyjnego 

      

D.U9 
D.U15 

Zasady postępowania  
z pacjentem po zabiegu 
operacyjnym 

      

 
Kompetencje społeczne * 

      

Zaliczenie przedmiotu 
 

Data zaliczenia: 

  

Ocena końcowa 
 

Data: 

  

 


