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I. WSTĘP 

 

Program Rozwojowy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym 

Targu na kierunku Pielęgniarstwo na lata 2016 - 2022 został opracowany w ramach Projektu 

pn.„Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym 

Targu, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku 

pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów 

kierunku pielęgniarstwo” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie nr 5.3 

Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. 

Dokument ten stanowi szczegółowy opis modelowego rozwoju kierunku studiów 

pielęgniarstwo (licencjat), który powstał jako rezultat wypracowanej przez zespół 

dydaktyków pielęgniarstwa koncepcji poprawy jakości kształcenia i warunków studiowania 

na kierunku mający przyczynić się do zwiększenia kompetencji zawodowych studentów 

pielęgniarstwa oraz zwiększonego zainteresowania studiami pielęgniarskimi. 

Poprawa warunków studiowania w postaci wzmocnienia motywacji materialnej 

studentów poprzez dodatkowe stypendia, płatne praktyki zawodowe zarówno obowiązkowe, 

czyli wynikające z programu kształcenia, oraz ponadprogramowe, zwrot kosztów dojazdu               

i zakwaterowania na praktykach oraz dodatkowe kursy powinny przyczynić się także do 

wykształcenia większej liczby absolwentów kierunku wchodzących na rynek pracy. 

Regulamin konkursu obliguje Uczelnię do wykształcenia minimum o 25% większej liczby 

absolwentów od średniej liczby absolwentów z ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku                

o dofinansowanie projektu – co w przypadku Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Nowym Targu stanowi liczbę minimum 43 absolwentów opuszczających mury 

Uczelni w roku 2019, 2020 i 2021 (średnia liczba z ostatnich 3 lat (2013-2015) wynosi 33 

absolwentów). 

Konkurs pn. "Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych 

uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na 

zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków" nr POWR.05.03.00-IP.05-00-002/15 do 

którego przystąpiła Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, był odpowiedzią na 

systematycznie zmniejszającą się liczbę pielęgniarek pracujących w systemie opieki 

zdrowotnej w Polsce. Najnowszy Raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (2015r.) 

oraz dane Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia niezbicie dowodzą, 
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że do 2020 roku 80 814 pielęgniarek (spośród aktualnie ok. 200 tys. pracujących w zawodzie 

i których średnia wieku wynosi ok. 48 lat) osiągnie wiek emerytalny, natomiast jedynie 19 

954 nowych pielęgniarek zasili system opieki zdrowotnej, co stanowić będzie  tylko 24,69% 

liczby pielęgniarek odchodzących na emerytury. Spowoduje to niedobór w polskiej ochronie 

zdrowia ok. 60 tys. pielęgniarek w roku 2020 i wskazuje na olbrzymią lukę pokoleniową                  

z zawodzie i co za tym idzie brak wymiany pokoleniowej gwarantującej zastępowalność. Na 

tę niekorzystną sytuację ma wpływ obserwowany w ostatnich latach brak zainteresowania 

młodzieży studiami pielęgniarskimi, i jak potwierdzają badania socjologiczne, również 

innymi zawodami opiekuńczymi. Niekorzystny trend w zawodzie pielęgniarki jest 

spowodowany także migracją zawodową do krajów Europy Zachodniej, gdzie warunki 

płacowe i organizacyjne wykonywania zawodu pielęgniarki są korzystniejsze, niskim 

odsetkiem absolwentów podejmujących zatrudnienie w zawodzie (nie wszyscy absolwenci 

występują z wnioskiem o wydanie prawa wykonywania zawodu), zwiększającą się liczbą 

osób w wieku geriatrycznym wymagających większej opieki pielęgniarskiej oraz  niskim 

wynagrodzeniem. Nie bez znaczenia pozostaje także postulowane w ostatnich latach przez 

środowisko zawodowe pielęgniarek zagrożenie bezpieczeństwa pacjentów z powodu 

niewystarczającej obsady pielęgniarskiej (znane jest szeroko hasło „odpowiednia obsada 

pielęgniarek ratuje życie pacjentów”).  

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa realizując projekt pn. „Poprawa 

jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu, która 

przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym 

samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunku 

pielęgniarstwo” wpisuje się w ogólnopolskie działania rządowe na rzecz poprawy wydolności 

systemu opieki zdrowotnej w obszarze kształcenia kadr pielęgniarskich.  

W całej Polsce (na 70 wszystkich uczelni kształcących na kierunku pielęgniarstwo,               

w tym 11 stanowią uniwersytety medyczne) do Konkursu zostało złożone 20 wniosków. 

Dofinansowanie uzyskały 11 uczelni, a w województwie małopolskim tylko 2 uczelnie,                

w tym jedyna publiczna - PPWSZ w Nowym Targu.  

Wartość całkowita projektu na dzień podpisana umowy o dofinansowanie  wynosi 

4 744 135,82zł, z tego wartość dofinansowania 4 269 722,24zł, co stawia Podhalańską 

Państwową Wyższą Szkołę Zawodową na trzecim miejscu w Polsce, pod względem budżetu 

projektu, po niepublicznej uczelni z Lublina i Pomorskim Uniwersytecie Medycznym.  

Przystąpienie do konkursu było możliwe po uzyskaniu Partnerów/podmiotów 

leczniczych. Obecnymi Partnerami PPWSZ w Nowym Targu są: Podhalański Szpital 
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Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, Samodzielny Publiczny Szpital 

Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem, Szpital Powiatowy im. 

dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Planuje się pozyskanie kolejnych Partnerów do 

projektu. Partnerzy zapewniają odbycie praktyk zawodowych studentom, a dla minimum15% 

z nich gwarantują zatrudnienie na umowę o pracę przez co najmniej 12 miesięcy od momentu 

zakończenia udziału w projekcie. Łącznie 33 absolwentów podejmie zatrudnienie po 

zakończeniu projektu, dla zrealizowania wskaźników określonych w konkursie. 

Przystępując do Projektu Władze Instytutu Nauk o Zdrowiu miały na względzie nie 

tylko poprawę atrakcyjności studiowania na kierunku pielęgniarstwo, które jako jedyny 

kierunek studiów w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej 

realizowany jest na podstawie standardów kształcenia i stanowi duże obciążenie dydaktyczne 

dla studenta (liczba godzin 4720 w tym: 1100 godz. zajęć praktycznych i 1200 godz. praktyk 

zawodowych – tj. 30 tygodni praktyk), ale także stale doskonalenie jakości kształcenia.  

Od wielu lat w środowisku zawodowym dydaktyków pielęgniarstwa na poziomie 

krajowym, podnoszona była kwestia nadmiernego obciążenia dydaktycznego i materialnego  

studentów pielęgniarstwa związanego z kosztami ponoszonymi podczas odbywania praktyk                

w miesiącach wakacyjnych i brakiem możliwości zarobkowania w tym okresie. Z kolei 

podczas wykonywania świadczeń zdrowotnych pod kierunkiem opiekuna praktyk studenci 

wykonują wymierną pracę, która ma określoną wartość w zakresie sprawowania opieki nad 

pacjentami i która nie jest wynagradzana. 

W celu wykorzystania w kształceniu przeddyplomowym pielęgniarek nowoczesnych  

metod symulacji medycznych z wykorzystaniem technik i symulatorów wysokiej wierności 

Władze Instytutu przystąpiły do opracowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia 

audytu na terenie Uczelni w ramach planowanego kolejnego, unijnego, komplementarnego 

projektu pozakonkursowego w ramach Działania 5.3. Wysoka jakość kształcenia na 

kierunkach medycznych pn. Rozwój kompetencji pielęgniarskich, który będzie realizowany 

przez Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia.  

Niezależnie od powodzenia Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej        

w Nowym Targu podczas aplikowania do wspomnianego wyżej, projektu projakościowego, 

rozpoczynamy realizację od roku akademickiego 2016/2017 przedstawionego w niniejszym 

dokumencie Programu Rozwojowego kierunku Pielęgniarstwo, mając nadzieję na pełne 

powodzenie przedsięwzięcia, szeroki odzew lokalny, wypracowanie nowego modelu 

współpracy z lokalnym rynkiem pracy, promocję Uczelni i kierunku kształcenia, ale także 
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samoedukację naszej Instytucji w kierunku skutecznego pozyskiwania środków ze źródeł 

pozabudżetowych. 

Wszystkie działania zaplanowane w Projekcie mają na celu ukierunkowanie wsparcia na 

uatrakcyjnienie kształcenia przy jednoczesnym zachowaniu ich motywacyjnego charakteru  

Opis Programu Rozwojowego został sporządzony przez nauczycieli – pielęgniarki, 

zgodnie ze spisem treści oraz będzie aktualizowany co roku, aż do zakończenia Projektu.  

Załączniki są opracowane z pomocą merytorycznych pracowników administracji                   

i radcy prawnego oraz Koordynatora Projektu. 
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I.1. CEL PROGRAMU  

 

Celem nadrzędnym Programu jest poprawa jakości kształcenia na kierunku 

pielęgniarstwo, zwiększenie zainteresowania studiami pielęgniarskimi i wzrost liczby 

absolwentów tego kierunku w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej                          

w Nowym Targu. 

Projekt ma charakter długoterminowy. Jego realizacja obejmuje okres od 1 lipca  

2016r. do 30 marca 2022r. 

 

Celami szczegółowymi Projektu są: 

 wzrost liczby absolwentów o minimum 25% liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo 

w stosunku do średniej liczby absolwentów z ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku               

o dofinansowanie;  

 przeciwdziałanie luce pokoleniowej w zawodzie pielęgniarskim m.in. poprzez objęcie 

kierunku pielęgniarstwo tzw. Programem Rozwojowym uczelni ukierunkowanym na 

podniesienie liczby studentów i absolwentów ww. kierunku; 

 zwiększenie liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo; 

 inwestowanie w kształcenie, szkolenie absolwentów na kierunku pielęgniarstwo; 

 rozszerzenie współpracy z pracodawcami- podmiotami leczniczymi poprzez 

wypracowanie modelu (standardu) współpracy pomiędzy PPWSZ a partnerami-

podmiotami leczniczymi w celu upraktycznienia systemu kształcenia pielęgniarek; 

 poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo, która przełoży się na 

zwiększeniem zainteresowania studiami; 

 uatrakcyjnienie oferty kształcenia poprzez zapewnienie zatrudnienia dla absolwentów, 

którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce; 

 zwiększenie efektywności edukacji praktycznej ludzi młodych i ułatwienie rozpoczęcia 

przez nich kariery zawodowej;  

 uatrakcyjnienie, przez wsparcie finansowe, studiów na kierunku pielęgniarstwo.  
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II. REALIZACJA PROGRAMU 

II.1 UCZELNIANY PROGRAM STYPENDIALNY  

 

Uczelniany Program Stypendialny ma charakter motywacyjny. Głównym celem 

programu jest ułatwienie studiowania, poprawa warunków materialnych oraz uzyskanie 

przez studentów jak najwyższych efektów kształcenia w dziedzinie wiedzy, umiejętności              

i kompetencji społecznych. Studenci Projektu w znacznym stopniu będą mogli 

maksymalizować swój potencjał oraz zdobywać i doskonalić ponadprogramowe 

kompetencje, które w ramach projektu zostały zaplanowane. Dążymy do tego aby nasi 

studenci po ukończenie cyklu kształcenia byli w pełni przygotowani do wzrastających 

wymagań rynku usług medycznych. 

Pomocą stypendialną będą objęci studenci po drugim semestrze kształcenia  

maksymalnie 50% studentów na danym roku kształcenia, którzy w poprzednim roku 

kształcenia otrzymali najlepsze wyniki w nauce. Wartość miesięcznego stypendium może 

wynieść maksymalne 660 złotych, co stanowi 20% średniomiesięcznego wynagrodzenia 

pielęgniarek w 2012 r. (dane GUS). Stypendia przyznawane będą na rok akademicki, przy 

czym stypendium mogą być wypłacane przez okres 10 miesięcy w danym roku akademickim 

dla jednego studenta, maksymalnie przez 4 semestry.  

Studenci kierunku Pielęgniarstwo są obciążeni bardzo dużą liczbą godzin (4720) w całym 

cyklu kształcenia, co wynika ze standardów kształcenia. Nie mają możliwości wykonywania 

dodatkowej pracy zarobkowej w trakcie studiowania, ponieważ na zajęcia praktyczne                           

i praktyki zawodowe często muszą dojeżdżać do podmiotów leczniczych nawet powyżej               

30 km dziennie, natomiast zajęcia teoretyczne odbywają się do późnych godzin 

popołudniowych i wieczornych. W czasie wakacji realizują bezpłatne praktyki zawodowe od 

6 do 8 tygodni (lipiec, sierpień), dlatego każde wsparcie finansowe dla studentów kierunku 

Pielęgniarstwo poprawi warunki studiowania oraz zmotywuje studentów do osiągania 

lepszych wyników w procesie kształcenia. Zasady przyznania i wypłacania stypendium 

reguluje Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium stanowiący załącznik nr 2. 

Opracowane kryteria są zgodne z wymaganiami projektu. W sytuacji kiedy dwóch studentów 

uzyska taką samą średnią ocen, powodującą przekroczenie 50% studentów na roku, 

uprawnionych do otrzymania stypendium przyjęto dodatkowe kryteria do oceny wyników w 

nauce. 

Stypendium przyznaje komisja powołana przez Rektora w składzie dwóch nauczycieli 

akademickich kierunku pielęgniarstwo, koordynator kierunku studiów pielęgniarstwo, 
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pracownik Działu Nauczania i Spraw Studenckich oraz trzech studentów delegowanych przez 

uczelniany organ Samorządu Studenckiego. Student po otrzymaniu decyzji o przyznaniu 

stypendium zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia do Kwestury o numerze 

rachunku bankowego, ponieważ stypendium wypłacane będzie przelewem bankowym na 

indywidualne konto bankowe studenta. 
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II.2 PLANOWANE ZAJĘCIA DODATKOWE POZA OBOWIĄZUJĄCYM 

PROGRAMEM KSZTAŁCENIA 

 

Obowiązujący program kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Instytucie Nauk                  

o Zdrowiu jest zgodny z: 

1. Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012r.                    

w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-

dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. 2012 poz. 631 z późn.zm). 

2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia  2012 r. w sprawie szczegółowych  

wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych (Dz.U.2012 nr 00, poz. 970) 

 

Celem tematycznym nr 10, wynikającym z konkursu PO WER, jest:” Inwestowanie              

w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się 

przez całe życie.  

Główną przesłanką uwzględnioną przy opracowywaniu koncepcji zajęć dodatkowych 

dla studentów była konieczność wyposażenia studentów w dodatkowe kompetencje potrzebne 

pielęgniarce na współczesnym, wymagającym rynku usług medycznych z uwzględnieniem 

tendencji demograficznych i epidemiologicznych. 

Kompetencję zdefiniowano jako - „poziom wykonawstwa pracy, wykazujący skuteczne 

zastosowanie wiedzy, umiejętności i postaw” (ICN 1997). 

Uwzględniono także czynniki wpływające na rozwój praktyki pielęgniarskiej takie jak: 

1. Czynniki demograficzne (struktura wiekowa społeczeństwa- wzrost liczby ludności                  

w wieku geriatrycznym, płeć, gęstość zaludnienia, przyrost naturalny, miejsce 

zamieszkania) 

2. Czynniki społeczno - kulturowe (zmianę wzorów, zachowań i wartości, czyli styl życia 

jednostki, zmiany w strukturze i funkcjonowaniu rodziny, rozwój nowych instytucji na 

rynku usług medycznych). 

Przyjęto, zgodnie z wymaganiami Konkursu, że zajęcia dodatkowe powinny 

uwzględniać także umiejętność kształtowania prozdrowotnych postaw i zachowań                         

u pacjentów (zwłaszcza wobec wzrostu zachorowań na choroby cywilizacyjne zależne od 

stylu życia) oraz umiejętność nauczania człowieka chorego i zdrowego, bądź jego bliskich, 

samoopieki i samopielęgnacji. 

Ponadto mając na względzie zasady dydaktyczne obowiązujące w procesie kształcenia, 

w tym zasadę stopniowania trudności, oraz konieczność korelacji miedzy poszczególnymi 
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przedmiotami/modułami kształcenia ustalono optymalny okres wprowadzania studentom 

nowych treści kształcenia.  

Zajęcia dodatkowe będą dedykowane studentom- uczestnikom Projektu, którzy  

podpisali Umowę Uczestnictwa w Projekcie. 

Z uwagi na duże obciążenie studentów zajęciami dydaktycznymi wynikającymi z programu 

kształcenia na kierunku pielęgniarstwo przyjęto do realizacji trzy dodatkowe kursy: 

1. Kompetencje interpersonalne w geriatrii. 

2. Dializoterapia w opiece geriatrycznej. 

3. Opieka nad chorymi w wieku geriatrycznym ze współistniejącymi ranami przewlekłymi.  

 

Kompetencje Interpersonalne w Geriatrii  

Program kursu zawarty jest w sylabusie, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

Programu Rozwojowego  

Celem kursu jest:  

 Rozwój umiejętności interpersonalnych studentów pielęgniarstwa w kontakcie                    

z pacjentem geriatrycznym, które zapewnią komfort psychiczny pacjentowi w wieku 

podeszłym, zmotywują go do samoopieki i do życia z chorobą i niepełnosprawnością.  

 Podniesienie umiejętności w zakresie „kompetencji miękkich” - niezbędnych w zawodzie 

pielęgniarki/pielęgniarza: 

1. rozwój umiejętności interpersonalnych: komunikacja z pacjentem, komunikacja             

w zespole (team buliding), radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, techniki 

efektywnego słuchania, techniki empatycznej komunikacji (NVC) 

2. rozwój umiejętności intrapersonalnych: komunikacja ze sobą i własnymi 

potrzebami (przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu), asertywność: dbanie                    

o własne granice  

3. przyswojenie umiejętności stosowania Dialogu Motywującego (DM) - nauka 

sposobu prowadzenia rozmowy pozwalającego na zwiększenie motywacji 

wewnętrznej pacjenta do zachowań prozdrowotnych (profilaktyka i interwencja). 

Uczestnicy projektu objęci wsparciem: studentki i studenci kierunku pielęgniarstwo 

Państwowej Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu - I rok semestr II 

(miesiące luty –czerwiec) w roku: 2017; 2018; 2019. 

Potrzeby i oczekiwania studentów - uczestników kursu w zakresie nabycia nowych 

kompetencji:  
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 budowanie kontaktu z pacjentem - stworzenie bezpiecznej, wspierającej, budującej 

nadzieję relacji pacjent - pielęgniarka (pielęgniarz) jako niezbywalnego czynnika 

skuteczności oddziaływań medycznych i opiekuńczych;  

 stworzenie sprzyjającego klimatu pracy, współdziałania w zespole - umiejętność pracy 

zespołowej, komunikacji w zespole umożliwia szybkie i adekwatne reagowanie w sytuacji 

zagrożenia (zdrowia i życia pacjenta), daje poczucie wsparcia, możliwości delegacji zadań, 

współdziałania - tak ważnych w zawodzie wymagającym szybkich reakcji i wysokich 

kompetencji; 

 umiejętność zadbania o własny komfort psychiczny - z uwagi na charakter pracy (praca 

w bezpośrednim kontakcie z człowiekiem, często cierpiącym) osoba pracująca                      

w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza narażona jest na wysokie ryzyko wypalenia 

zawodowego skutkującego obniżeniem jakości pracy oraz dobrostanu tak pacjentów jak 

pielęgniarki/pielęgniarza; świadomość własnych emocji i potrzeb, jak też umiejętność 

zadbania o sferę własnego komfortu przeciwdziała wypaleniu zawodowemu;  

 umiejętność ochrony własnych granic - praca z ludźmi, w tym cierpiącymi wymaga             

z jednej strony empatii, z drugiej umiejętności zadbania o własne granice i komfort 

psychiczny - umiejętność równoważenia potrzeb pacjentów (empatia, wsparcie, 

obarczanie) i własnych potrzeb (odpoczynek, oddzielenie życia zawodowego                           

i prywatnego) jest koniecznym wymogiem świadczenia długotrwałej i efektywnej pomocy 

w tym zawodzie;  

 skuteczne stosowanie Dialogu Motywującego (DM) - DM jest to rodzaj komunikacji              

o empirycznie zweryfikowanej skuteczności (based on empirical evidence ) pozwalający 

na zwiększenie wewnętrznej motywacji pacjenta do dbania o własne zdrowie 

(profilaktyka) oraz o stosowanie się do zaleceń medycznych;  

 

Bariery po stronie studentów: 

 posiadają wiedzę medyczną, lecz bez skutecznych kompetencji społeczno-osobowych, 

mają trudności w relacji z pacjentem (dawanie wsparcia, zrozumienie, wyrażanie 

skutecznej empatii), 

  wykazują brak przygotowania na sytuacje trudne - pacjent terminalnie chory, kontakt 

z rodziną pacjenta, pacjent przewlekle cierpiący, umierający (empatia, aktywne słuchanie, 

ochrona własnych granic), 
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 wykazują brak wiedzy i umiejętności w zakresie mechanizmów motywujących ludzi 

do zmiany (zdrowego trybu życia, stosowania zaleceń medycznych) nie poprzez 

perswazję, lecz wzbudzenie motywacji wewnętrznej. 

 

Liczba studentów biorących udział w kursie w kolejnych latach: 2017r.- 60; 2018r. - 

78; 2019r.- 78 osób. 

Zajęcia będą realizowane w formie warsztatowej w 7 grupach po 16 godz.  zajęć dla 

każdej grupy. Zajęcia prowadzone będą przez mgr psychologii Ewę Kruchowską- 

praktykującą psycholożkę, trenerkę kompetencji interpersonalnych, (szkolenie w zakresie 

Empatycznej Komunikacji (NVC) oraz doskonalenie w Akademii Treningu Wen-Do (ATW) 

w zakresie technik obrony i asertywności Wen-Do-trenerka. Trenerka posiada kompetencje 

merytoryczne i doświadczenie niezbędne do przeprowadzenia tego typu zajęć                                  

z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

 

Planowany zakres merytoryczny kursu 

1. Elementy relacji interpersonalnej z pacjentem w wieku podeszłym    - zajęcia mają 

zwiększyć kompetencje studentów pielęgniarstwa w pracy z pacjentem w wieku 

podeszłym z uwzględnieniem jego specyficznych potrzeby (m.in. doświadczanie 

przewlekłego bólu, choroba terminalna, ograniczenia swobody poruszania się i działania, 

żałoba i strata osoby bliskiej, dysfunkcje narządów zmysłów związane z zaawansowanym 

wiekiem, pogorszenie sprawności procesów poznawczych).  

2. Z uwagi na wymienione potrzeby pacjentów w wieku podeszłym wprowadzony zostanie 

trening empatycznej komunikacji, w tym aktywnego słuchania, pozwalającej zapewnić 

pacjentowi komfort bycia wysłuchanym, wspartym i zrozumianym przez zespół 

medyczny.  

3. Tematyka warsztatów:  

- komunikacja z pacjentem w wieku podeszłym, 

- komunikacja w zespole (teambuliding), 

- radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, 

- techniki efektywnego słuchania, 

- techniki empatycznej komunikacji, 

- przyswojenie umiejętności stosowania Dialogu Motywującego (DM), 

- opanowanie odpowiednich, co do wieku i poziomu intelektualnego odbiorców opieki 
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technik przekazu, 

- techniki zdobywania sympatii pacjentów w wieku starszym i wzbudzenia 

zainteresowania sprawami zdrowia.  

Studenci po dokonaniu przez prowadzącego ewaluacji efektów kształcenia otrzymają 

zaliczenie kursu potwierdzone certyfikatem. 

 

Dializoterapia w Opiece Geriatrycznej 

Szczegółowy program kursu zawarty jest w sylabusie, który stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego Programu Rozwojowego.   

Celem kursu jest:  

 nabycie wiedzy i umiejętności przez studentów pielęgniarstwa w zakresie opieki nad 

pacjentem dializowanym, w związku ze stale zwiększającą się liczbą pacjentów 

poddawanych tej formie leczenia. Uzasadnieniem potrzeby realizacji proponowanej 

tematyki jest systematycznie wzrastająca liczba pacjentów wymagających leczenia 

nerkozastępczego/ dializoterapii. 

Uczestnicy projektu objęci wsparciem: studentki i studenci kierunku pielęgniarstwo  

Państwowej Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu - II rok semestr IV 

(miesiące luty– czerwiec) w roku: 2018; 2019, 2020. 

Potrzeby/Oczekiwania studentów: 

 rozszerzenie kompetencji zawodowych w zakresie opieki nad pacjentem dializowanym za 

pomocą hemodializy oraz dializy otrzewnowej; ze względu na stale zwiększającą się 

liczbę tych pacjentów nie tylko w oddziałach nefrologicznych zachodzi potrzeba 

wyposażenia studentów w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu pielęgniarstwa 

specjalistycznego już na I stopniu studiów pielęgniarskich.  

Bariery po stronie studentów: 

 wykazują brak wiedzy i umiejętności w zakresie opieki nad pacjentem dializowanym; 

braki dotyczą szczególnie wiedzy i umiejętności opieki nad dostępem naczyniowym do 

hemodializy (przetoki tętniczo-żylnej oraz cewnika permanentnego) oraz prowadzenia 

dializy otrzewnowej i wymogów jakie stawia ta technika nerkozastępcza. 

Liczba studentów biorących udział w kursie w kolejnych latach: 2018 r. - 60; 2019 r. - 78; 

2020 r. - 78 osób 

Zajęcia będą realizowane w formie: 

 wykładów – łącznie 8 godz. - pielęgniarka specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa 
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nefrologicznego - dr n. med. Ewa Ziarko  

 ćwiczeń-zajęcia w 10 grupach 6- 8 osobowych - godz. – dr n. med. Ewa Ziarko 

 zajęć praktycznych w 15 grupach 4-5 osobowych – 5 godz. - mgr Maria Półtorak 

 

Planowany zakres merytoryczny kursu: 

Tematyka szczegółowa: 

I. Dializa otrzewnowa: 

1. Dializa otrzewnowa - technika nerkozastępcza stosowana u pacjentów ze schyłkową 

niewydolnością nerek. 

2. Przygotowanie chorego do leczenia metodą Ciągłej Ambulatoryjnej Dializy Otrzewnowej 

(CADO). 

3. Program edukacji chorego przygotowywanego do leczenia metodą CADO. 

4. Opieka nad chorym w trakcie zabiegu dializy otrzewnowej metodą CADO. 

5. Procedura wykonania zabiegu CADO (system Baxter oraz Fresenius – zajęcia praktyczne                

z wykorzystaniem fartuchów szkoleniowych i oryginalnego sprzętu). 

6. Pielęgnacja dojścia – cewnika Tenckhoffa u pacjentów dializowanych otrzewnowo. 

7. Proces pielęgnowania pacjenta dializowanego. 

8. Dokumentacja pacjenta dializowanego CADO. 

II. Hemodializa: 

1. Hemodializa - technika nerkozastępcza stosowana u pacjentów ze schyłkową 

niewydolnością nerek. 

2. Przygotowanie chorego do leczenia metodą hemodializy. 

3. Pielęgnacja dostępu do hemodializy (przetoki A-V oraz cewników). 

III. Zajęcia praktyczne (prowadzący – pielęgniarka z doświadczeniem zawodowym                   

w prowadzeniu zajęć praktycznych w zakresie dializoterapii): 

Hemodializa: 

1. Opieka nad chorym w trakcie zabiegu hemodializy – obserwacja procedur w praktyce. 

2. Pielęgnacja przetoki A-V (w tym umiejętność samobadania przetoki) i cewników 

wykorzystywanych do hemodializy. 

3. Proces pielęgnowania pacjenta hemodializowanego. 

4. Dokumentacja pacjenta hemodializowanego. 

Studenci po dokonaniu przez prowadzących ewaluacji efektów kształcenia otrzymają 

zaliczenie kursu potwierdzone certyfikatem. 
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Opieka nad chorymi w wieku Geriatrycznym ze Współistniejącymi Ranami 

Przewlekłymi 

Szczegółowy program kursu zawarty jest w sylabusie, który stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego Programu Rozwojowego. 

Celem kursu jest  

 poszerzenie wiedzy i kompetencji zawodowych studentów w zakresie sprawowania opieki 

nad chorymi w wieku geriatrycznym, ze współistniejącymi ranami przewlekłymi, w tym                    

z ranami odleżynowymi, owrzodzeniami nowotworowymi, owrzodzeniami kończyn 

dolnych, stopą cukrzycową, w związku ze stale zwiększającą się liczbą chorych 

dotkniętych tymi powikłaniami.  

Uczestnicy projektu objęci wsparciem: studentki i studenci kierunku pielęgniarstwo  

Państwowej Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu - II rok semestr IV 

(miesiące luty – czerwiec ) w roku: 2018; 2019; 2020. 

Potrzeby/Oczekiwania studentów:  

 rozszerzenie kompetencji zawodowych w zakresie opieki nad pacjentem z ranami 

przewlekłymi z uwzględnieniem specyfiki wieku geriatrycznego oraz schorzeń 

współistniejących; 

 konieczność modyfikacji opieki w zależności od referencyjności ośrodka, w którym 

opieka ta jest sprawowana; 

 zastosowanie nowoczesnych metod leczenia i zaopatrywania ran przewlekłych. 

 

Bariery po stronie studentów: 

 trudności w komunikacji z pacjentem, wynikające z problemów mentalnych, co może 

utrudniać świadomą zgodę na proponowane leczenie i opiekę pielęgniarską; 

 ograniczenia finansowe chorego, uniemożliwiające partycypowanie w kosztach leczenia 

ran przewlekłych przy zastosowaniu nowoczesnych opatrunków. 

Liczba studentów biorących udział w kursie w kolejnych latach: 2018 r.- 60; 2019 r.-

78; 2020 r.- 78 osób. 

Zajęcia będą realizowane dla studentów pielęgniarstwa – uczestników Projektu na II roku 

studiów w semestrze IV. Zajęcia będą prowadzone w formie:  

 Wykładów - 20 godz. 

 Zajęć praktycznych – I edycja: 12 grup 5 osobowych x 5 godz. w oddziale chirurgicznym; 

II i III edycja:15 grup 5 osobowych x 5 godz. w oddziale chirurgicznym. 
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Planowany zakres merytoryczny kursu  

Tematyka szczegółowa: 

1. Patofizjologia odleżyn. 

2. Przyczyny i czynniki ryzyka odleżyn. 

3. Klasyfikacja i ocena rany odleżynowej. 

4. Leczenie ogólne i miejscowe. 

5. Powikłania odleżyn. 

6. Zalecenia w profilaktyce i leczeniu odleżyn. 

7. Etiopatogeneza rany nowotworowej, ocena i metody leczenia. 

8. Najczęstsze problemy w opiece nad chorym z raną nowotworową. 

9. Patogeneza owrzodzeń żylnych. 

10. Leczenie przyczynowe i miejscowe. 

11. Terapia wspomagająca. 

12. Profilaktyka chorób naczyń powikłań i nawrotów. 

13. Definicja, epidemiologia i patogeneza zespołu stopy cukrzycowej. 

14. Klasyfikacja zespołu stopy cukrzycowej. 

15. Diagnostyka chorego z zespołem stopy cukrzycowej. 

16. Profilaktyka zespołu stopy cukrzycowej. 

17. Leczenie i powikłania zespołu stopy cukrzycowej. 

 Zajęcia teoretyczne prowadzone będą przez lekarza ze specjalizacją chirurga -

naczyniowego oraz internisty oraz pielęgniarki z doświadczeniem zawodowym w leczeniu ran 

przewlekłych. Zajęcia praktyczne odbędą się w oddziale chirurgicznym – sali opatrunkowej pod 

kierunkiem pielęgniarki posiadającej doświadczenie w prowadzeniu zajęć praktycznych                       

w zakresie pielęgnacji chorych z ranami przewlekłymi i wykonywaniu specjalistycznych 

opatrunków ran czystych i zainfekowanych. 

Studenci po dokonaniu przez prowadzących ewaluacji efektów kształcenia otrzymają 

zaliczenie kursu potwierdzone certyfikatem. 
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II.3 Dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk 

zawodowych do Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży  

 

Praktyki zawodowe studentów kierunku pielęgniarstwo na studiach I stopnia prowadzone 

są w podmiotach leczniczych będących Partnerami projektu wyłonionymi w postępowaniu 

konkursowym. Wykaz Partnerów zawarty jest w załączniku nr 7. Zakłada się zwiększenie 

liczby partnerów. 

Funkcjonujący model współpracy z podmiotami leczniczymi w Podhalańskiej 

Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu jest zgodny z Europejską Ramą, 

Jakości Staży i Praktyk. Program praktyk zawodowych jest dostępny w formie spisanego 

dokumentu, w wersji elektronicznej i papierowej. Dokumenty są dostępne na stronie 

internetowej Uczelni (zakładka Praktyki Zawodowe), tablicach ogłoszeń, sekretariacie 

Instytutu oraz w Czytelni uczelnianej. Miejsca odbywania praktyk gwarantują osiągnięcie 

efektów kształcenia zdefiniowanych dla praktyk zawodowych w odpowiednich dziedzinach 

pielęgniarstwa.  

Organizacja, realizacja i ewaluacja praktyk zawodowych jest zgodna ze standardem 

kształcenia na kierunku pielęgniarstwo.  

 Program praktyk zawodowych ma zdefiniowane efekty kształcenia, które wyznaczają 

cele i treści edukacyjne oraz zakres zadań do wykonania przez studenta na stanowisku pracy. 

Nad prawidłowym przebiegiem i realizacją programu praktyk zawodowych czuwają 

opiekunowie - pracownicy podmiotów leczniczych (pielęgniarki, które ukończyły kierunkowe 

studia wyższe i/ lub specjalizację w dziedzinie, w której realizują zajęcia oraz posiadają, co 

najmniej pięcioletni staż pracy w danej dziedzinie pielęgniarstwa) oraz opiekun z ramienia 

Uczelni (nauczyciel akademicki posiadający prawo wykonywania zawodu pielęgniarki                     

i doświadczenie w danej dziedzinie pielęgniarstwa). Opiekunowie praktyk zawodowych na 

bieżąco weryfikują i oceniają wyniki i stopień realizacji efektów kształcenia.  

 Program praktyk obejmuje 1200 godzin (30 tygodni), który jest realizowany, jako 

praktyki semestralne i wakacyjne. 

W I roku studiów realizowana jest praktyka zawodowa w przedmiotów: Podstawy 

Pielęgniarstwa w wymiarze 120 godzin, Podstawowa Opieka Zdrowotna w liczbie 120 godzin.  

Na II roku studiów praktyka zawodowa prowadzona jest z przedmiotów: Położnictwo, 

ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne (40 godzin), Podstawowa opieka 

zdrowotna (80 godzin), Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne (160 godzin), 

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne (160 godzin). 
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W III roku studiów studenci realizują praktykę z przedmiotów: Neurologia                               

i pielęgniarstwo neurologiczne (80 godzin), Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych 

(80 godzin), Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne (80 godzin), Pediatria i pielęgniarstwo 

pediatryczne (160 godzin), Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne (40 godzin), 

Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia (40 godzin), Opieka paliatywna (40 

godzin).  

Ogólne kwestie związane z odbywaniem praktyk zawodowych w Podhalańskiej 

Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu reguluje Regulamin Studenckich 

Praktyk Zawodowych będący Załącznikiem do Uchwały nr 13/2016 Senatu Podhalańskiej 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 11 marca 2016 roku.

 Praktyki ramach Projektu w Instytucie Nauko o Zdrowiu na kierunku pielęgniarstwo 

realizowane są na podstawie Regulaminu praktyk zawodowych w Instytucie Nauk o Zdrowiu 

Podhalańskiej Państwowej Zawodowej w Nowym Targu Kierunek pielęgniarstwo, Studia I 

stopnia. Regulamin ten obowiązuje wszystkich studentów odbywających praktykę zawodową 

i jest dostępny na stronie internetowej, tablicach ogłoszeń i w formie wydrukowanego 

dokumentu w sekretariacie Instytutu.  

Studenci odbywający praktyki zawodowe posiadają ubezpieczenie od następstw 

nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej. Przed przystąpieniem do 

praktyki zawodowej student odbywa szkolenie bhp u danego pracodawcy. Od roku 

akademickiego 2016/17 o studenci uczestnicy Projektu, za praktyki zawodowe obowiązkowe 

otrzymają wynagrodzenie oraz zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania jeżeli praktyka 

odbywać się będzie poza miejscem zamieszkania studenta zgodnie z Regulaminem w sprawie 

przyznawania i dokonywania zwrotu kosztów dojazdu i zakwaterowania studentów 

odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania - załącznik nr 17. 

 Podstawą uzyskania zaliczenia praktyki jest potwierdzenie osiągnięcia założonych              

w programie praktyk efektów kształcenia. Każdy student realizujący praktyki zawodowe 

uzyskuje od opiekuna praktyk pisemną ocenę stopnia realizacji efektów kształcenia                          

w obszarach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, zawartych w Dzienniku 

Praktyk i Dzienniku zaliczeń efektów kształcenia na zajęciach praktycznych i praktykach 

zawodowych. Studenci po ukończeniu praktyk mają możliwość oceny programu praktyk                   

i placówek w kwestionariuszu ankiety, który jest analizowany przez Komisję Programową 

Kierunku Pielęgniarstwo. Na podstawie analizy wniosków wynikających z uzyskanej oceny 

dokonuje się wdrażanie zmian mających na celu doskonalenie procesu kształcenia 

praktycznego. Ocena z praktyki jest wliczana do średniej ocen studenta. Zaliczenie praktyki 
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zawodowej zgodnie z planem studiów jest obowiązkowe do zaliczenia odpowiedniego 

semestru studiów. 

 W celu dalszego doskonalenia procesu kształcenia Uczelnia rozpoczęła prace w celu 

przystąpienia do Projektu „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” i realizacji zadania 

„Podniesienie jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo” mając 

nadzieję na stworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznych, które stworzy 

nowe, wieloletnie możliwości dalszego rozwoju kierunku pielęgniarstwo w Podhalańskiej 

Uczelni.  

Wymiar praktyk obowiązkowych przedstawia poniższa tabela 

Tabela I. Praktyki obowiązkowe w cyklu kształcenia 

Rok Semestr Praktyka semestralna Praktyka wakacyjna Liczba 

tygodni 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

I II   Podstawy pielęgniarstwa 3 120 3 

II   Podstawowa opieka 

zdrowotna 
3 120 

3 

II III Położnictwo, ginekologia i 

pielęgniarstwo położniczo-

ginekologiczne 

  1 40 

1 

III Podstawowa opieka 

zdrowotna 
  2 

III 2 

IV   Choroby wewnętrzne i 

pielęgniarstwo internistyczne 
4 160 

4 

IV   Chirurgia i pielęgniarstwo 

chirurgiczne 
4 160 

4 

III V Neurologia i pielęgniarstwo 

neurologiczne 
  2 80 

2 

V Rehabilitacja i pielęgnowanie 

niepełnosprawnych 
  2 80 

2 

VI Geriatria i pielęgniarstwo 

geriatryczne 
  2 80 

2 

VI Pediatria i pielęgniarstwo 

pediatryczne 
  4 160 

4 

VI Psychiatria                                    

i pielęgniarstwo 

psychiatryczne 

  1 40 

1 

VI Anestezjologia                                      

i pielęgniarstwo w zagrożeniu 

  1 40 1 
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życia 

VI Opieka paliatywna  1 40 1 

  Razem:  30 1200 30 
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II.4 Finansowanie ponadprogramowych praktyk zawodowych 

 

W ramach Projektu zostały zaplanowane praktyki ponadprogramowe wykraczające poza 

obowiązujący program kształcenia. Praktyki ponadprogramowe zrealizuje w trzech edycjach 

łącznie 156 osób. W każdej edycji praktyki te będzie odbywać 52 osoby. 

Praktyki ponadprogramowe będą organizowane wyłącznie w placówkach podstawowej 

opieki zdrowotnej, na oddziałach onkologii i placówkach opieki długoterminowej. Praktyki 

będą odbywać się na terenie Polski (u Partnerów), są związane z profilem kształcenia oraz są 

zgodne z Europejskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. W toku opracowania szczegółowego 

programu ponadprogramowych praktyk zawodowych Uczelnia korzystała ze współpracy 

merytorycznej z wyłonionymi na ten moment Partnerami Projektu, co gwarantuje nabycie 

przez Uczestników Projektu kompetencji pożądanych na rynku pracy. 

 Podmioty lecznicze, z którymi uczelnia zawarła partnerstwo, zapewniają wszystkim 

studentom odbycie praktyk w ramach projektu, a dla minimum 15% absolwentów zapewniają 

zatrudnienie przez co najmniej 12 miesięcy od momentu zakończenia udziału w projekcie. 

Działania te mają na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy PPWSZ w Nowym Targu                  

a podmiotem leczniczym jako potencjalnym pracodawcą absolwentów kierunków objętych 

wsparciem oraz uatrakcyjnienie oferty poprzez zapewnienie zatrudnienia dla absolwentów, 

którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce.  

Rekrutacja Uczestników Projektu do udziału w praktykach ponadprogramowych 

będzie się odbywać zgodnie z Regulamin rekrutacji do praktyk ponadprogramowych- 

załącznik nr 20. 

Praktyki ponadprogramowe odbywać się będą zgodnie z Regulaminem praktyk 

ponadprogramowych w Instytucie Nauk o Zdrowiu w PPWSZ w Nowym Targu 

obowiązującym od 01.10.2016r. i dostępnym na stronie internetowej instytutu, w formie 

pisemnej na tablicach informacyjnych oraz w sekretariacie Instytutu Nauk o Zdrowiu 

załącznik nr 19.  

Praktyki ponadprogramowe może prowadzić pielęgniarka – pracownik podmiotu 

leczniczego/zakładu opieki zdrowotnej z wykształceniem co najmniej wyższym zawodowym 

pielęgniarskim i z co najmniej trzyletnim stażem pracy w danej dziedzinie pielęgniarstwa. 

Opiekunem może być także pielęgniarka posiadająca specjalizację w danej dziedzinie 

pielęgniarstwa. 

Podmioty Lecznicze/Partnerzy Projektu otrzymają zwrot kosztów za przygotowanie 

stanowiska pracy dla studenta podczas praktyki. 
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Student otrzymuje wynagrodzenie za praktykę. 

Po zrealizowaniu praktyki ponadprogramowej student otrzymuje certyfikat 

ukończenia praktyki. 

Student po zakończeniu praktyki wyraża opinię na temat warunków kształcenia, 

nabytych efektów kształcenia, propozycji wprowadzania zmian w kształceniu, wypełniając 

ankietę ewaluacyjną.  

W ramach projektu studenci będą mogli odbywać praktyki ponadprogramowe                       

z przedmiotów: 

 Podstawowa Opieka Zdrowotna - 160 godzin - 4 tygodnie  

 Opieka Długoterminowa - 160 godzin - 4 tygodnie  

 Opieka Onkologiczna - 160 godzin - 4 tygodnie  
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Podstawowa Opieka Zdrowotna 

 

Celem praktyki z Podstawowej Opieki Zdrowotnej jest: 

 Doskonalenie umiejętności zawodowych umożliwiających objęcie profesjonalną opieką 

pielęgniarską pojedynczych osób, rodzin z problemami zdrowotnymi, chorobami 

przewlekłymi i niepełnosprawnością. 

 Realizacja edukacji zdrowotnej w środowisku domowym w zakresie profilaktyki 

dotyczącej chorób cywilizacyjnych. 

 

Zajęcia realizowane będą w liczbie 160 godzin (tj. 4 tygodnie). Do praktyk zakwalifikowane 

zostaną 3 grupy studentów po 4 osoby łącznie 12 osób. Zajęcia odbywać się będą na studiach 

stacjonarnych I stopnia, na IV semestrze w okresie wakacji roku akademickiego 2017/2018 

(lipiec/sierpień/wrzesień) po zrealizowaniu obowiązkowej praktyki zawodowej                                

w podstawowej opiece zdrowotnej oraz wykazaniu przez studenta zainteresowania 

problematyką pielęgniarstwa w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Student powinien 

odznaczać się w trakcie zajęć obowiązkowych łatwością nawiązywania kontaktów                        

z rodzinami w ich własnym środowisku, poszerzoną wiedzą na temat profilaktycznych 

programów m.inn. z zakresu Chorób Układu Krążenia i Chorób Nowotworowych i innych 

chorób cywilizacyjnych, łatwością argumentacji i dobrze opanowanymi metodami                      

i technikami prowadzenia edukacji zdrowotnej w środowisku domowym oraz empatią                      

i wrażliwością na potrzeby ludzi starszych w środowisku domowym.  

Każdy student po odbyciu praktyki ponadprogramowej z Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

otrzyma wynagrodzenie. Podmiotami leczniczymi, w których będą prowadzone zajęcia z w/w 

przedmiotu będą Partnerzy związani z Uczelnią porozumieniem o partnerstwie. Stawka 

wynagrodzenia opiekunów praktyk z ramienia podmiotu leczniczego została również 

określona w porozumieniu o partnerstwie. Stawka wynagrodzenia dla opiekuna praktyk z 

ramienia uczelni została określona w porozumieniu o partnerstwie. 

Szczegółowy program przedmiotu zawarty jest w Sylabusie Praktyki 

Ponadprogramowej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, który stanowi załącznik nr 8 do 

niniejszego Programu Rozwoju.  
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Opieka Długoterminowa 

 

Celem praktyki z Opieki Długoterminowej będzie: 

 Podniesienie kompetencji uczestnika projektu z zakresu wiedzy, umiejętności i postawy            

w opiece nad człowiekiem niezdolnym do samodzielnej egzystencji oraz zastosowanie 

nowoczesnych modeli opieki długoterminowej. 

Praktyka odbywać się będzie w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła 

II w Nowym Targu w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Do zajęć przystąpią 3 grupy 

liczące po 8 osób- łącznie 24 osoby. Zajęcia odbywać się będą na studiach stacjonarnych I 

stopnia w semestrze VI w liczbie 160 godzin (4 tygodnie) na przełomie czerwca/lipca 2019, 

2020 i 2021 roku dla studentów zakwalifikowanych do projektu, którzy uzyskali zaliczenie                           

z przedmiotu Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne oraz zainteresowanych pogłębieniem 

wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z człowiekiem niesamodzielnym, wykazujących 

wrażliwość i empatię w opiece nad człowiekiem niepełnosprawnym w wyniku uszkodzenia                               

i upośledzenia funkcji organizmu w następstwie choroby lub urazu, wykazującego 

niezdolność do samodzielnej egzystencji, powodującej konieczność stałej lub długotrwałej 

opieki lub pomocy osób drugich w wykonywaniu czynności dnia codziennego w zakresie 

odżywiania, przemieszczania się, pielęgnacji ciała, komunikacji oraz zaopatrzenia 

gospodarstwa domowego.  

Każdy student po zrealizowaniu ponadprogramowych praktyk z Opieki Długoterminowej 

otrzyma wynagrodzenie Stawka wynagrodzenia opiekuna praktyk z ramienia zakładu pracy 

została określona w porozumieniu o partnerstwie. Stawka wynagrodzenia dla opiekuna 

praktyk z ramienia Uczelni została określona w porozumieniu o partnerstwie. 

 

Szczegółowy program przedmiotu zawarty jest w Sylabusie Praktyki 

Ponadprogramowej z Opieki Długoterminowej który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

Programu Rozwojowego. 
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Opieka Onkologiczna 

 

Celem praktyki z Opieki Onkologicznej jest:  

 Zdobycie przez uczestnika projektu niezbędnych na rynku pracy umiejętności                            

i kompetencji do sprawowania holistycznej opieki wobec chorych onkologicznych oraz 

ich rodzin z uwzględnieniem nowoczesnych metod diagnostycznych, terapeutycznych 

oraz szeroko pojętego wsparcia w zakresie akceptacji przez chorego ograniczeń 

związanych z poszczególnymi etapami procesu diagnozowania, leczenia                                 

i pielęgnowania.  

 

Praktyka z zakresu Opieki Onkologicznej odbywać się będą w Samodzielnym Publicznym 

Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem w oddziale 

chirurgii klatki piersiowej z pododdziałem chirurgii onkologicznej.  

Termin realizacji praktyki z przedmiotu Opieka Onkologiczna przypada na VI semestr            

w miesiącu czerwiec, lipiec. 

W projekcie wezmą udział 2 grupy liczące po 8 osób - łącznie 16 osób, a czas praktyki 

wynosi 160 godzin (4 tygodnie). Do praktyk przystąpią studenci, którzy zaliczą przedmiot 

Opieka paliatywna oraz są zainteresowani pogłębieniem wiedzy i umiejętności z zakresu 

pielęgniarstwa onkologicznego, ponadto wykazujący wrażliwość i empatię wobec chorego 

onkologicznie i jego bliskich, gotowość do niesienia pomocy w różnych etapach choroby 

nowotworowej oraz umiejętność łatwej komunikacji z chorym i jego bliskimi.  

Każdy student po zrealizowaniu praktyki otrzyma wynagrodzenie. Stawka wynagrodzenia 

opiekunów praktyk z ramienia podmiotu leczniczego została określona w porozumieniu                   

o partnerstwie. Stawka wynagrodzenia dla opiekuna praktyk z ramienia uczelni została 

określona w porozumieniu o partnerstwie. 

 

Szczegółowy program przedmiotu zawarty jest w Sylabusie Praktyki 

Ponadprogramowej z Opieki Onkologicznej, który stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

Programu Rozwojowego.  
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II.5 Zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania studentów odbywających praktyki poza 

miejscem zamieszkania  

Zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania to forma wsparcia studentów, którzy                         

w większości odbywają praktyki poza miejscem swojego zamieszkania co wiąże się                          

z koniecznością ponoszenia kosztów zakwaterowania lub dojazdu do miejsca odbywania 

praktyk.  

Zwrot kosztów zakwaterowania i dojazdów dotyczy zarówno praktyk obowiązkowych jak 

i ponadprogramowych.  

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu dokonuje 

skierowania Studentów kierunku pielęgniarstwa biorących udział w Projekcie na praktyki na 

podstawie harmonogramu praktyk.  

Zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania studentów odbywających praktyki                      

w ramach Projektu następuje na podstawie Regulaminu w sprawie przyznawania                              

i dokonywania zwrotu kosztów dojazdu i zakwaterowania studentów odbywających praktyki 

poza miejscem zamieszkania który stanowi załącznik nr 17 do niniejszego Programu Rozwoju.  

Student składa do Sekretariatu Instytutu Nauk o Zdrowiu potwierdzone przez 

Opiekuna Praktyk dokumentację zgodną z powyższym regulaminem w terminie do dnia 10 

każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Niezłożenie przez Studenta wszystkich wymaganych 

dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje utratą prawa do zwrotu kosztów. Kwota 

zwrotu obejmuje koszty dojazdu na miejsce praktyki i z powrotem. Student kierunku 

pielęgniarstwo biorący udział w projekcie może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu                      

i zakwaterowania na miejsce praktyki w przypadku, gdy odbywa się ona w miejscowości 

innej niż miejsce jego zamieszkania. Student może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu                      

i zakwaterowania na miejsce praktyki jako refundacja wydatków faktycznie poniesionych 

jednak łącznie nie więcej niż maksymalna wartość przewidziana w projekcie na te wydatki tj. 

80 zł/tydzień (320 zł/miesiąc). Zwrot kosztów dojazdu dokonywany jest za okresy miesięczne. 

Refundacja kosztów dojazdu i zakwaterowania na praktyki przysługuje po złożeniu 

wniosku znajdującego się w regulaminie (załącznik nr 17) oraz udokumentowaniu 

poniesionych kosztów. Studenci, którzy dostarczą oświadczenia o zwrot kosztów 

poniesionych w celu dojazdu i zakwaterowania na praktyki wypełnione błędnie lub bez 

wymaganych załączników lub przedstawią wymagane dokumenty, ale nie będą figurować na 

listach obecności/dzienniku praktyk zawodowych danego dnia praktyki zgodnie z datami 

przedstawionymi na dokumentach, nie otrzymają zwrotu poniesionych kosztów.  
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Student uczestniczący w Projekcie ubiegający się o zwrot kosztów dojazdu                          

i zakwaterowania jest zobowiązany do zapoznania się i respektowania zasad Regulaminu                             

w sprawie przyznawania i dokonywania zwrotu kosztów dojazdu i zakwaterowania studentów 

odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania.  
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