
Udział w zajęciach 

wynikajacych z planu studiów, 

w tym:
40 60 2,0

Udział w zajęciach 

wynikajacych z planu studiów, 

w tym:
0

Zajęcia praktyczne 40 60 2,0 Zajęcia praktyczne 40 60 2,0 Zajęcia praktyczne 0 Zajęcia praktyczne 0 0 0,0

Udział w zajęciach 

wynikajacych z planu studiów, 

w tym:
0

Udział w zajęciach 

wynikajacych z planu studiów, 

w tym:
40 60 2,0

Zajęcia praktyczne 0 Zajęcia praktyczne 0 0 0,0 Zajęcia praktyczne 40 60 2,0 Zajęcia praktyczne 40 60 2,0

Udział w zajęciach 

wynikajacych z planu studiów, 

w tym:
0

Udział w zajęciach 

wynikajacych z planu studiów, 

w tym:
40 60 2,0

Zajęcia praktyczne 0 Zajęcia praktyczne 0 0 0,0 Zajęcia praktyczne 40 60 2,0 Zajęcia praktyczne 40 60 2,0 2,0

Rozliczenie roczne 

zajęć praktcznych 2,0 4,0

Rozliczenie 

kształcenia na 

odległość
0,0 2,4 2,0

Bilans nakładu pracy studenta
Kierunek Pielęgniarstwo -  Studia drugiego stopnia od roku akademickiego 2019/2020 - Rok pierwszy - nabór październikowy

Aktualizacja na potrzeby rozliczenia zajęć praktycznych realizowanych w formie kształcenia na odległość

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów ksztalcenia (Dz.U. z 2020r. poz. 581 i 885)

Semestr pierwszy Semestr drugi

Zajęcia 

zakwalifikowane do 

kształcenia na 

odległość
Moduł/Przedmiot

Nakład pracy studenta

Punkty                            

ECTS  

Nakład pracy studenta związany z zajęciami praktycznymi, takimi 

jak ćwiczenia symulacyjne, ćwiczenia kliniczne i praktyki 
Nakład pracy studenta

Nakład pracy studenta związany z zajęciami 

praktycznymi, takimi jak ćwiczenia symulacyjne, 

ćwiczenia kliniczne i praktyki 

Punkty                            

ECTS 

Rodzaj nakładu pracy
Wymiar 

godzinowy
Rodzaj nakładu pracy

Wymiar 

godzinowy

Łączny 

nakład 

pracy 

studenta

Łączny nakład 

pracy 

studenta

Rodzaj nakładu pracy
Wymiar 

godzinowy

Łączny 

nakład 

pracy 

studenta

Punkty                            

ECTS 
Rodzaj nakładu pracy

Praktyka zawodowa w 

zakresie opieki 

onkologicznej

Praktyka zawodowa w 

zakresie edukacji w 

wybranych chorobach 

przewlekłych

Praktyka zawodowa w 

zakresie wentylacji 

mechanicznej 

długoterminowej w 

opiece stacjonarnej i 

domowej

Wymiar 

godzinowy

Łączny 

nakład 

pracy 

studenta

Punkty                            

ECTS  

1


