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Zasady zaliczenia i kryteria oceny praktyki zawodowej realizowanej  

metodą kształcenia na odległość w roku akademickim 2020/2021 

 

Bazując na Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu (…) położnej (…) wskazuje się wymiar godzinowy praktyki możliwy do 

zaliczenia z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość (20% punktów ECTS w zakresie 

kształcenia praktycznego przypisanego do realizacji w bieżącym roku w ramach przedmiotu).  

 

1. Dla kierunku położnictwo na studiach II stopnia wymiar godzin możliwych do realizacji w sposób 

zdalny przedstawia poniższe opracowanie: 

Rok I (rok rozpoczęcia 2020/2021) 
20% liczby punktów w roku 
w przeliczeniu na godziny 

Przedmiot 

Łącznie w toku 

kształcenia 

W roku 

akademickim 

PZ ECTS PZ ECTS         

liczba 

godzin na 1 
ECTS 

20% ECTS 
liczba 
godzin 

Opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu 

interdyscyplinarnym  
60 3 60 3 20 0,6 12 

Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i 

ginekologii 
60 3 20 1 20 0,2 4 

Edukacja w praktyce zawodowej położnej – Poradnictwo 

laktacyjne 
60 1 20 1 20 0,2 4 

Zarządzanie w położnictwie 20 1 20 1 20   

Rok II (rok rozpoczęcia 2019/2020) 
20% liczby punktów w roku 

w przeliczeniu na godziny 

Przedmiot 

Łącznie w toku 

kształcenia 

W roku 

akademickim 

PZ ECTS PZ ECTS         

liczba 

godzin na 1 

ECTS 

20% ECTS 
liczba 

godzin 

Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i 

ginekologii 
60 3 40 2 20 04 8 

Edukacja w praktyce zawodowej położnej – Edukacja w 

opiece położniczej i ginekologicznej 
60 3 40 2 20 0,4 8 

 

2. Zdalna realizacja praktyki zawodowej obejmuje zadania w postaci przygotowania planu opieki, 

procesu pielęgnowania, konspektu edukacji, recenzji artykułu naukowego lub analizy literatury 

odpowiednio do przedmiotu i realizowanych efektów uczenia się. 

3. Rodzaj zadania ustala opiekun w oparciu o efekty uczenia się w zakresie umiejętności przypisanych 

do przedmiotu, którego elementem zaliczenia jest realizacja części efektów z zastosowaniem metod 

kształcenia na odległość i może być opracowany w stosunku do kobiety ciężarnej, położnicy i jej 

dziecka/dzieci lub kobiety chorej ginekologicznie, a także w stosunku do kobiety w aspekcie  
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prokreacji lub profilaktyki zdrowia ginekologicznego.  

4. Model opieki w formie procesu pielęgnowania zawiera: 

- opis sytuacji klinicznej (etiopatogeneza),  

- aktualną ocenę stanu zdrowia; 

- opis interwencji pielęgniarsko-położniczych w oparciu o rozpoznane diagnozy pielęgniarskie i w 

zakresie opieki położniczej, w tym: 

• diagnoza pielęgniarska z uwzględnieniem hierarchii potrzeb,  

• cel opieki, 

• zaplanowanie możliwych do zastosowania interwencji pielęgniarsko-położniczych 

wraz z uzasadnieniem opisanego postępowania, 

• sposoby ewaluacji podejmowanych działań. 

Praca może zawierać dodatkowe elementy w postaci załączników, tj. karty obserwacji szczegółowej, 

wyniki badań, zaświadczenia, dokumentacji oceny stanu zdrowia, itp. 

5. Plan opieki obejmuje działania położnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 

sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz.U. 2018, poz. 

1756). 

6. Recenzja artykułu naukowego dotyczy sprawozdania z wybranego przez studenta lub opiekuna 

artykułu na zadany przez opiekuna temat.  

7. W zakresie przedmiotu Edukacja w praktyce zawodowej położnej możliwe jest przeprowadzenie 

zajęć edukacyjnych za pomocą metod kształcenia na odległość w warunkach naturalnych (np. szkoła 

rodzenia, poradnia) lub w warunkach symulowanych po uprzednim przygotowaniu i sprawdzeniu 

konspektu zajęć edukacyjnych albo z wykorzystaniem sposobów hybrydowych.   

8. Prace przygotowane w ramach realizacji praktyki z wykorzystaniem metod kształcenia zdalnego 

powinny zostać przygotowana w postaci pisemnej na nośniku komputerowym w formacie Word lub 

prezentacji Power point. Dopuszcza się również dodatkowo zastosowanie całości lub części opisu w 

wersji papierowej.  

9. Oceniony wynik pracy studenta dokumentowany jest przez nauczyciela zawodu własnoręcznym 

podpisem lub podpisem certyfikowanym.  

10. Przyjmuje się, że całościowe przygotowanie pojedynczej pracy obejmuje 4 godziny dydaktyczne.  

 

KRYTERIA OCENY  

 

PROCES PIELĘGNOWANIA 

Kryterium 3 punkty 2 punkty 1 punkt 0 punktów 
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Pełne wykorzystanie informacji 

zebranych za pomocą różnych 

technik (np. analiza opisu 

przypadku, kliniczny opis 

zagadnienia, interpretacja 

wyników badań, itp.)  

Częściowe, jednak o 

większościowym charakterze, 

wykorzystanie informacji 
zebranych za pomocą 

różnych technik (np. 

analiza opisu przypadku, 

interpretacja wyników 
badań, itp.) 

Częściowe, jednak o 

mniejszościowym charakterze, 

wykorzystanie informacji 
zebranych za pomocą 

różnych technik (np. 

analiza opisu przypadku, 

interpretacja wyników 
badań, itp.) 

Brak wykorzystania 

informacji zebranych za 

pomocą różnych 
technik (np. analiza 

opisu przypadku, 

interpretacja wyników 

badań, itp.) 
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 Zgodnie  z potrzebami                                
i z zachowaniem hierarchii ważności 

 

 

 
 

Zgodnie z potrzebami, jednak  
bez zachowania hierarchii 

ważności 

W większości zgodnie                                
z potrzebami i/lub bez 

zachowania hierarchii 

ważności 

Niedostosowane do 
potrzeb i bez zachowania 

hierarchii ważności 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

3
. 

K
o

re
la

cj
a

 p
o

m
ię

d
zy

 p
la

n
em

 

p
ie

lę
g

n
a

cj
i 

a
 z

a
ło

żo
n

y
m

i 
 

  
  
ce

la
m

i 
o
p

ie
k

i 
 i

 u
st

a
lo

n
y

m
i 
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m
i Indywidualnie 

przygotowany plan 

pielęgnacji skonstruowany 

zgodnie z założonymi 

celami pielęgnacji                                         

i ustalonymi problemami 

pielęgnacyjnymi 

Rutynowo opracowany plan 

pielęgnacji w oparciu o 

założone cele pielęgnacji                                   

i ustalone problemy 
pielęgnacyjne 

 

W większości plan pielęgnacji 

zgodny                            z 

założonymi celami 

pielęgnacji                                  
i/lub ustalonymi problemami 

pielęgnacyjnymi 

Niewłaściwa lub brak 

korelacji planu 

pielęgnowania                      

z założonymi celami 
pielęgnacji                                   

i ustalonymi problemami 

pielęgnacyjnymi 

4
. 

M
et

o
d

y
 

o
ce

n
y
 

sk
u

te
cz

n
o
śc

i 

Wybór metod gwarantujący 
skuteczne dokonanie oceny 

podjętych działań w oparciu o 

założone cele opieki 

Wybór metod częściowo 
gwarantujący skuteczne 

dokonanie oceny podjętych 

działań w oparciu o założone 

cele opieki 

Częściowy wybór metod 
gwarantujący skuteczne 

dokonanie oceny podjętych 

działań w oparciu o założone 

cele opieki 

Niewłaściwy dobór 
metod 

uniemożliwiający ocenę 

skuteczności  

12 pkt – bdb  

10 –11 pkt – pdb 

8 – 9 pkt – db 

6 – 7 pkt – ddb 

4 – 5 pkt – dst  

Proces pielęgnowania, który uzyska mniej niż 4 pkt wymaga poprawienia.  

Poprawiony proces pielęgnowania należy ponownie przekazać do oceny w terminie wskazanym przez opiekuna 

praktyki 

 

PLAN OPIEKI 

Przygotowując plan opieki, uwzględnij działania położnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 

16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz.U. 2018, poz 1756). Położnanw 

planie opieki: 

1. ocenia stan zdrowia położnicy i noworodka;  
2. obserwuje i ocenia rozwój fizyczny dziecka oraz przyrost masy ciała;  
3. udziela porad na temat opieki nad noworodkiem i jego pielęgnacji;  
4. ocenia, w jakim stopniu położnica stosuje się do zaleceń położnej dotyczących opieki i pielęgnacji 

noworodka;  
5. ocenia możliwości udzielania pomocy i wsparcia położnicy ze strony osoby bliskiej;  
6. zwraca uwagę na relacje w rodzinie i wydolność opiekuńczą rodziny, interweniuje w przypadku 

zaobserwowania przemocy lub innych występujących nieprawidłowości;  
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7. zachęca matkę do karmienia naturalnego, udziela porady laktacyjnej z uwzględnieniem oceny anatomii i 
fizjologii piersi matki i jamy ustnej dziecka, oceny techniki karmienia, umiejętności ssania i skuteczności 
karmienia oraz czynników ryzyka niepowodzenia w laktacji, pomaga w rozwiazywaniu problemów 
związanych z laktacją;  

8. udziela instruktażu w zakresie czynności higienicznych u noworodka, w tym: techniki kąpieli noworodka, 
pielęgnowania skóry, pielęgnacji kikuta pępowiny i dna pępka;  

9. informuje o obowiązku zgłaszania się z dzieckiem na szczepienia ochronne i badania profilaktyczne;  
10. informuje o potrzebie odbycia wizyty u lekarza położnika w ósmym tygodniu od urodzenia dziecka; 
11. udziela porad na temat zdrowego stylu życia;  
12. udziela porad na temat minimalizowania i radzenia sobie ze stresem;  
13. prowadzi edukację zdrowotną, ze szczególnym uwzględnieniem: wpływu palenia tytoniu na zdrowie, 

przenikania alkoholu do mleka matki i jego wpływu na rozwój dziecka, profilaktyki raka piersi i raka szyjki 
macicy, powrotu płodności po porodzie, metod planowania rodziny, higieny i trybu życia w połogu, 
odżywiania matki karmiącej, korzyści z karmienia piersią, rozwiązywania i zapobiegania problemom 
związanym z laktacją, samoopieki położnicy i pielęgnacji dziecka;  

14. realizuje świadczenia zapobiegawcze, diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne samodzielnie lub na zlecenie 
lekarskie;  

15. zdejmuje szwy z krocza i brzucha w zakresie swoich kompetencji, jeżeli zachodzi taka potrzeba;  
16. realizuje działania pielęgnacyjno-opiekuńcze wynikające z planu opieki;  
17. motywuje do prowadzenia gimnastyki oraz udziela instruktażu odnośnie do kinezyterapii w połogu;  
18. udziela informacji na temat problemów okresu noworodkowego i okresu połogu, sposobów zapobiegania im 

oraz zasad postępowania w przypadku ich wystąpienia;  
19. udziela osobie bliskiej informacji na temat zmian fizycznych i reakcji emocjonalnych zachodzących w połogu i 

przygotowuje do udzielenia pomocy i wsparcia położnicy oraz wskazuje instytucje, w których osoba bliska 
może uzyskać stosowną pomoc. 

KRYTERIA OCENY PRACY: 

Praca zostanie oceniona zgodnie z następującymi punktami: 

1. poprawność merytoryczna: 

• pełna, wyczerpująca zagadnienie powyżej 90 % - 3 pkt; 

• w większości wyczerpująca zagadnienie w granicach 70 - 90 % - 2 pkt. 

• Częściowa, wyczerpująca zagadnienie w granicach 50 - 70 % - 1 pkt. 

• wyczerpująca zagadnienie poniżej 50% - 0 pkt. (w tym wypadku nie ma możliwości zaliczenia pracy) 

2.  wygląd i układ pracy (wyjustowanie, czytelność, ilustracje, grafiki itp.) 

• praca czytelna, bez błędów edytorskich, podzielona na części, zawierająca grafikę lub ilustracje - 3 pkt. 

• praca czytelna, z nielicznymi błędami edytorskimi, bez grafiki lub ilustracji - 2 pkt 

• praca zawierająca błędy literowe, edytorskie, monotonna w przekazie - 1 pkt 

• układ pracy mało czytelny, brak ilustracji lub grafik - 0 pkt 

3. terminowość oddania pracy: 

• w ustalonym terminie - 1 pkt. 

• po upływie terminu - 0 pkt. 

Punktacja: 

7 pkt - bardzo dobry 

6 pkt - ponad dobry 

5  pkt - dobry 

4 pkt - dość dobry 

3 pkt – dostateczny 

 

RECENZJA ARTYKUŁU NAUKOWEGO 
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 Recenzja składa się z trójdzielnego układu, uwzględniającego następujące punkty: 

1) część opisowo-sprawozdawcza (0 – 4 pkt): 

• opis tematu (pełny adres bibliograficzny prezentowanej pracy) i informacje o autorze/autorach; 

• określenie charakteru recenzowanej publikacji (np. monografia, podręcznik, skrypt, praca zbiorowa); 

• krótka charakterystyka wykorzystanych materiałów i źródeł, zakresu badań oraz celu pracy; 

• opis miejsca recenzowanej pracy w dotychczasowym stanie badań, dotyczących danej dziedziny nauki, a 
zwłaszcza wskazanie nowych obszarów badawczych podjętych przez autora/autorów. 

2) część analityczno-krytyczna (0 – 6 pkt): 

• ocena logiczno-merytorycznej konstrukcji pracy, celowości i poprawności użycia narzędzi i metod 
badawczych na tle przyjętego zakresu i istniejącego stanu badań, ze wskazaniem na ich ewentualne 
nowatorstwo; 

• krytyczne omówienie kluczowych tez pracy, sposobów ich dowodzenia, a także proponowanych twierdzeń 
ze szczególnym uwzględnieniem stopnia ich oryginalności; 

• w uzasadnionych przypadkach wskazanie obszarów polemiki z autorem pracy; 

• informacje o zgodność prezentowanych badań z aktualnymi tendencjami rozwoju danej dyscypliny 
naukowej, a w przypadku podręczników i skryptów, zgodności z programem nauczania; 

• ocena poprawności językowo-stylistycznej pracy, adekwatności formy wypowiedzi oraz jasności ujęcia 
treści; 

• spis konkretnych uwag i sugestii recenzenta ze wskazaniem miejsc w pracy, które powinny być zmienione 
lub poprawione przez autora(ów), redaktorów naukowych (w przypadku tomów zbiorowych) lub przez 
redaktorów wydawniczych. 

3) część wartościująca (konkluzja) (0 – 1 pkt) : 

• jasno wyrażona opinia (pozytywna lub negatywna), co do wartości książki i jednoznaczne stanowisko w 
kwestii dopuszczenia lub niedopuszczenia pracy do publikacji. 

Kryteria oceny 

11 pkt bdb 

10 pkt – pdb 

9 pkt – db 

8 pkt – ddb 

6 – 7 pkt – dst 

 

KONSPEKT ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH  

Kryteria oceny przygotowania i przeprowadzenia zajęć edukacyjnych  

1. Przeprowadzenie zajęć jest możliwe dopiero po wcześniejszym uzgodnieniu treści z nauczycielem. W 

przypadku przygotowania treści wymagających dodatkowego sprzętu (np. odtwarzacz DVD, laptop, 

rzutnik itp.) student musi zatroszczyć się o zabezpieczenie lub dostęp do niezbędnego sprzętu w czasie 

prowadzonych przez siebie zajęć.  
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2. Materiały zaliczeniowe mogą być oddane w postaci papierowej jako np. konspekt zajęć w formacie Word 

lub w wersji elektronicznej z zastrzeżeniem, iż płyta CD powinna być zapisana w formacie 

umożliwiającym otwarcie jej za pomocą programu pakietu Office (ew. z rozszerzeniem *.ppt). Gotowe 

dokumenty muszą zawierać na pierwszej stronie temat prezentacji, imiona i nazwiska autorów oraz 

numer sekcji, kierunek, rok studiów, e-mail osoby reprezentującej grupę. Na końcu należy umieścić 

alfabetyczny spis piśmiennictwa.  

3.  Wykaz piśmiennictwa należy przygotować zgodnie z poniższymi przykładami. 

a. Artykuł: Toporowska-Kowalska E, Gębora-Kowalska B, Plocek A, Wąsowska-Królikowska K. 

Obraz kliniczny nieswoistych zapaleń jelit u dzieci w materiale własnym. Pediatr Pol 2007; 82 

(5-6): 389-394.  

b. Książka: Pawlaczyk B. Red. Zarys pediatrii. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL; 

Warszawa, 2005, wyd. I  

c. Rozdział w książce: Religa Z. Przeszczepy serca oraz serca i płuc u dzieci. W: Kardiochirurgia 

dziecięca. Red. Skalski JH, Religa Z. Wydawnictwo Naukowe Śląsk; Katowice, 2003; t. II, 384-

401. W przypadku książki lub rozdziału w książce zagranicznej w miejsce „red.” należy wpisać 

„ed.”, a w miejsce „W” wpisać „In”.  

d. Źródło internetowe: Kinsella K, He W. An Aging World: 2008. International Population 

Reports, P95/09-1. U.S. Census Bureau, 2009: 28 (online). Dostępne: 

http://www.census.gov/prod/2009pubs/p95-09-1.pdf  Pobrano 02.09.2017 

4. Ocenie podlega sposób przygotowanych zajęć, aktualność przekazywanych informacji, znajomość 

tematu, dobór metod i środków przekazu, dostosowanie do odbiorcy, itp. zgodnie z tabelą nr 1. 

5. Skala ocen: 10 pkt bdb (5,0) 9 pkt pdb (4,5) 8 pkt db (4,0) 7 pkt ddb (3,5) 6 pkt dst (3,0) 5 pkt i mniej 

nzal (2,0). 

 

Kryteria oceny 

Materiały edukacyjne Prowadzenie zajęć 

Element oceny Punktacja Element oceny Punktacja 

Merytoryczne przygotowanie treści 

0 – 1 pkt1 

Dobór metod i środków przekazu  

0 – 1 pkt1 

 

Przygotowanie konspektu Dostosowanie treści do odbiorcy 

Szata graficzna  Odpowiedzi na pytania  

Różnorodność form przekazu Prowadzenie dyskusji 

Poprawność językowa Dokonanie ewaluacji 

 
10 pkt bdb 

9 pkt – pdb 

8 pkt – db 

7 pkt – ddb 

6 pkt – dst 

1 Za każdy element 

 

http://www.census.gov/prod/2009pubs/p95-09-1.pdf

