
     PIELĘGNIARSTW 

Suma  

ROK 
STUDIÓW  

SEMESTR 
 

RODZAJ 
PRAKTYKI 

1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6 semestr  -   

 
(2016/17) 

(2017/2018) 
(2018/2019) 

LICZBA GODZIN 
GODZINA=45MIN 

0 120 = 90 do 
odpracowania 

160=120 do 
odpracowania 
-------------------
-160=120 do 
odpracowania 

40 = 30 do 
odpracowania 

80=60 do 
odpracowania 

80=60 do 
odpracowania 

80=60 do 
odpracowania 
-------------------- 
80=60 do 
odpracowania 

40 = 30 do 
odpracowania 

200=150 do 
odpracowania 

40 = 30 do 
odpracowania 

40 = 30 do 
odpracowania 

80=60 do 
odpracowania 

1200=900 do 
odpracowania 

RODZAJ 
PRAKTYKI 
 

0 Podstawy 
pielęgniarstwa 
(każdy oddział 
szpitalny 
oprócz  
pediatrii i 
psychiatrii) 

Chirurgia i 
piel. 
chirurgiczne 
(każdy oddział 
chirurgiczny 
oprócz 
dziecięcego) 

Choroby 
wewnętrzne i 
piel. 
internistyczne 
(każdy oddział 
internistyczny 

Anestezjologia 
i piel. w 
ratowaniu 
życia 

Neurologia i 
piel. 
neurologiczne 

Pediatria 
(każdy oddział 
pediatryczny) 
 

Geriatria i piel. 
geriatryczne 
(można też 
odbywać na 
internie) 

Pediatria 
(każdy oddział 
pediatryczny) 

Położnictwo                   
i ginekologia 

POZ (nie można w 
poradniach 
specjalistycznych) 

Opieka paliatywna 
(można w szpitalu na 
oddziale 
paliatywnym lub w 
hospicjum) 
-----------------------
Psychiatria i piel. 
psychiatryczne 

Rehabilitacja  
(można na oddziale 
rehabilitacji lub 

 



 

     PIELĘGNIARSTWO 

Suma  

ROK 
STUDIÓW  

SEMESTR 
 

RODZAJ 
PRAKTYKI 

1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6 semestr  -   

 
2019/2020 

 

LICZBA GODZIN 
GODZINA=45MIN 

0 120 = 90 do 
odpracowania 

160=120 do 
odpracowania 
-------------------
40=30 do 
odpracowania 

80 = 60 do 
odpracowania 

80=60 do 
odpracowania 

40=30 do 
odpracowania 

80=60 do 
odpracowania 
-------------------- 
80=60 do 
odpracowania 

40 = 30 do 
odpracowania 

40=30 do 
odpracowania 

40=30 do 
odpracowania 
---------------------- 
20=15 do 
odpracowania 

120=90 do 
odpracowania 

40 = 30 do 
odpracowania 

40 = 30 do 
odpracowania 

80=60 do 
odpracowania 

120=90 do 
odpracowania 

80=60 do 
odpracowania 

20=15 do 
odpracowania 

 

1200=900 do 
odpracowania 

RODZAJ 
PRAKTYKI 
 

0 Podstawy 
pielęgniarstwa 
(każdy oddział 
szpitalny 
oprócz  

Chirurgia i 
piel. 
chirurgiczne 
(każdy oddział 
chirurgiczny 

Anestezjologia 
i piel. w 
ratowaniu 
życia 

Geriatria i piel. 
geriatryczne 
(można też 
odbywać na 
internie) 

POZ (nie można w 
poradniach 
specjalistycznych) 

Opieka paliatywna 
(można w szpitalu 

 

oprócz 
dziecięcego) 

neurologii lub 
ortopedii) 



pediatrii i 
psychiatrii) 

oprócz 
dziecięcego) 

Choroby 
wewnętrzne i 
piel. 
internistyczne 
(każdy oddział 
internistyczny 
oprócz 
dziecięcego) 

Neurologia i 
piel. 
neurologiczne 

Pediatria 
(każdy oddział 
pediatryczny) 
 

Pediatria (każdy 
oddział 
pediatryczny) 

Położnictwo                   
i ginekologia 

Pediatria (każdy 
oddział 
pediatryczny) 

POZ (nie można 
w poradniach 
specjalistycznych) 

Pielęgniarstwo w 
opiece 
długoterminowej 
 

na oddziale 
paliatywnym lub w 
hospicjum) 
-----------------------
Psychiatria i piel. 
psychiatryczne 

Rehabilitacja  
(można na oddziale 
rehabilitacji lub 
neurologii lub 
ortopedii) 

Choroby 
wewnętrzne i piel. 
internistyczne 
(każdy oddział 
internistyczny 
oprócz dziecięcego) 

Pediatria (każdy 
oddział 
pediatryczny) 

Pielęgniarstwo w 
opiece 
długoterminowej 
 

 

 


