Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 40/2014
Rektora PMWSZ w Opolu
z dnia 25 sierpnia 2014 r.
Kryteria doboru placówek realizujących
kształcenie praktyczne dla studentów Instytutów Pielęgniarstwa i Położnictwa
w PMWSZ w Opolu
Przy doborze placówek bierze się pod uwagę możliwości osiągnięcia założonych
celów dydaktycznych i zapewnienia wysokiej jakości kształcenia praktycznego poprzez:
1) rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie umożliwiającym
realizację treści merytorycznych określonych programem;
2) liczbę i kwalifikacje kadry pielęgniarskiej i położnych – ustawiczne kształcenie i
udział w różnych formach dokształcania podyplomowego, kształtowanie świadomości
roli zawodowej pielęgniarki w UE;
3) urządzanie i wyposażenie zakładu stanowiące zaplecze diagnostyczno- terapeutyczne;
4) wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt i materiały medyczne niezbędne do
kształtowania umiejętności praktycznych studentów oraz ochrony przed zakażeniem,
urazem, wypadkiem;
5) wdrażane przez zakłady programy zapewnienia jakości;
6) dobrą organizację warunków nauczania;
7) zapewnienie opiekuna praktyki.
Opiekuna praktyki zawodowej wyznacza kierownik placówki w porozumieniu z
naczelną pielęgniarek lub przełożoną pielęgniarek, spośród zatrudnionych w tym zakładzie
pielęgniarek, położnych, które spełniają następujące warunki:
1) mają wykształcenie wyższe zawodowe bądź inne wykształcenie wyższe mające
zastosowanie przy udzielaniu świadczeń lub wykształcenie średnie i specjalizację w
wybranej dziedzinie pielęgniarstwa/położnictwa właściwej dla realizacji danego
przedmiotu;
2) mają co najmniej 5 - letni staż pracy w danej dziedzinie pielęgniarstwa/położnictwa;
3) posiadają doświadczenie pedagogiczne nabyte m.in. w czasie prowadzenia
praktycznej
nauki
zawodu
w
poprzednich
systemach
kształcenia
pielęgniarek/położnych.

Załącznik nr 1.1
do zarządzenia nr 40/2014
Rektora PMWSZ w Opolu
z dnia 25 sierpnia 2014 r.
Kryteria doboru placówek realizujących
kształcenie praktyczne dla studentów Instytutów Pielęgniarstwa i Położnictwa
w PMWSZ w Opolu*
Jednostka świadczy szeroki wachlarz usług
diagnostycznych i/lub leczniczych, terapeutycznych
lub rehabilitacyjnych

Posiada akredytację / ISO
Przygotowuje się do
akredytacji / ISO
Większość z wyższym

Wykształcenie pracowników prowadzących zajęcia
ze studentami

Doświadczenie w prowadzeniu zajęć i umiejętność
przekazywania wiedzy

Prawie połowa z wyższym
lub posiadające specjalizację
Średnie z dużym
doświadczeniem
Duże
Przynajmniej 1X
Brak
W większości

Wyposażenie w nowy sprzęt umożliwiający
zdobywanie praktycznej wiedzy

Prawie połowa sprzętu
Dominuje stary sprzęt

Charakter i zakres świadczeń umożliwia realizację
celów kształcenia

W pełni
Częściowo
Brak możliwości

Usługi realizowane według obowiązujących
standardów i właściwych procedur

Wszystkie
Niektóre
Pojedyncze procedury

W placówce są pomieszczenia dydaktyczne
przeznaczone do realizacji zajęć
Zaplecze socjalne (stołówka , bar)
*W tabeli - niepotrzebne skreślić
Pieczątka placówki

Właściwe - dostępne
Mało dostępne lub zbyt małe
Brak
Dostępne
Trudno dostępne
Brak
Podpis i pieczątka osoby upoważnionej

