
UCHWAŁA NR 10/2010 
RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO 

z dnia 22 marca 2010 roku 
 

w sprawie: zmiany Uchwały nr 51/2009 Rady Wydziału Przyrodniczego z dnia 22 czerwca 
2009 roku  w sprawie  zatwierdzenia terminarza Praktyk Zawodowych na kierunku 
pielęgniarstwo  
 
Na podstawie: art. 68 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym (Dz.U. nr 164, poz.1365 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 2 Regulaminu Organizacji i 
Realizacji Praktyk Zawodowych uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 

Zmienia się  Uchwałę nr 51/2009 Rady Wydziału Przyrodniczego z dnia 22 czerwca 2009 
roku w części dotyczącej:  
1. „semestr letni:studia niestacjonarne -pomostowe realizacja do 15 września 2010r.”, 
która otrzymuje brzmienie:  
Ustala się terminarz praktyk dla studentów II roku kierunku pielęgniarstwo pomostowe studia 
niestacjonarne w roku akademickim 2009/2010. 
Praktyka śródsemestralna: realizacja do 20 czerwca 2010 
 
Typ A: 
Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagroŜeniu Ŝycia – 40 godzin, 
Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne – 70 godzin, 
Opieka paliatywna – 50 godzin, 
Podstawowa opieka zdrowotna – 40 godzin, 
Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych – 50 godzin. 
 
Typ C: 
Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagroŜeniu Ŝycia – 25 godzin, 
Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne – 80 godzin, 
Opieka paliatywna – 40 godzin, 
Podstawowa opieka zdrowotna – 80 godzin, 
Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych – 80 godzin  
Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne - 40 godzin 
 
2. „W przypadku uruchomienia kierunku pielęgniarstwo – studia pomostowe w roku 
akademickim 2009/2010”, która otrzymuje brzmienie: 
„Uchwala się terminarz praktyk zawodowych dla studentów I roku kierunku pielęgniarstwo: 
Studia niestacjonarne- pomostowe w roku akademickim 2009/2010: 
Praktyka wakacyjna: realizacja do 15 września 2009r. 
Typ C: 
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne-100 godzin, 
PołoŜnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo połoŜniczo – ginekologiczne – 80 godzin, 
Podstawy pielęgniarstwa-80 godzin. 
Typ D: 
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne-120 godzin, 
PołoŜnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo ginekologiczno – połoŜnicze – 50 godzin 
Podstawy pielęgniarstwa - 60godzin, 
Promocja zdrowia – 40 godzin 



Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne - 80 godzin. 
Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne - 40 godzin 
 

§ 2 
Realizację uchwały powierza się Dziekanowi Wydziału Przyrodniczego. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Rady Wydziału Przyrodniczego 
dr Andrzej Błachno 

 


