
ego Przewodniczącego Zespołu ds. organizacji Praktyk:

wspieranie opiekunów praktyk aawodowych oraz pomoc w organizacji i prowadzeniu

nadzoru nud przebiegiem prakĘk zuwodowych na poszczególnych kierunkach ,I/NoZ

Zadania P rzewodn iczącego Zespołu ds. O rganizacj i Praktyk

1. BieŻ4ce koordynowanie pracy Wydziałowego Zespołu ds. organizacji Praktyk na

p o szcze golnych kierunkach WNoZ :

- dostosowanie dokumentacji przebiegu praktyki zawodowej do specyl'rki kierunku,

- weryfi ko w anie szcze gółowych pro gramó w praktyk zawo dowych,

- weryfikowanie wyboru i oceny placówki dla potrzeb kształcenia praktycznego

studentów.

2. Wspołu czestniczęnie w nadzorze pedago g|cznym praktyk zawodowych :

- przeprow adzanie doradczo-do skonalących hospitacj i praktyk zawodowych.

3. Ewaluacja plocesu dydaktycznego z zastosowaniem narzędzi ewaluacyjnych procesu

kształcenia oraz ana|iza osi4gnięć w celu poplawy efektywnośclnauczania praktycznego.

4' Współplaca Z sekcjami Komisjami Programowo-Dydaktycznymi d|a poszczególnych

kierunków studiów w celu bieŻ4cej aktualizacji planow i programów studiów.

5. organizowanie praktycznego egzaminu dyplomowego na kierunku pielęgniarstwo,

studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz studia stacjonarne i niestacjonarne stopnia

drugiego

- przedstawienie Dziekanowi WNoZ propozycji miejsc, terminów egzamlnow oraz

składów komisj i egzaminacyj nych.

6. Przygotowanie locznego sprawozdania z działalności Zespotu i przedłozenie go

Dziekanowi WNoZ.



Zaclania Zespołu ds. Organizacji Praktyk na poszczegóInych kierunkach.
l. Dostosowanie dokumentacji przebiegu praktyk zawodowych do specyfiki kierunku:

- kryteria wyboru placÓwki do rea|izacji praktyk zawodowych (arkusz wyboru
placówki, decyzja ws, wybory placówki)

2. Współpraca Z opiekunami praktyk zawodowych w zakresie przygotowania i nadzoru
nad przebiegiem praktyk zawodowych

- weryfikowanie opracowanych przęZ opiekunów praktyk zawodowych:

o aktualnych wykazów placówek' w których prowadzone s4 praktyki zawodowe,
. arkuszy wyboru i oceny placówki dla potrzeb kształcenia praktYczneso

studen1ów"

o pakietów praktyk zawodowych dla mentorów (zakres czynności mentora,

charakter praktyki (śródroczna, wakacyjna), ilości godzin i terminy zajęć,

regulamin odbywania zajęć, ząkres czynności i umiejętności, kryteria oceny

s t ud e nt a, do kum e nt ow an i e pr akry,k z aw o dowy c h),

- bieiące sprawdzanie poprawności dokumentowania praktyk zawodowych.
3. WspołpracazKomisją Programowo-Dydaktycznądla odpowiedniego kierunku studiów
w celu bleŻącej aktua|izacji planów i programów studiów.

4. Wsp ółuc ze stniczenie w nadzorze pedago g iczny m praktyk zawo do wych
- przeplow adzenie doradczo-doskonal4cych ho spitacj i praktyk zawodowych

5. Ewaluacja plocesu dydaktycznego Z zastosowaniem narzędzi ewaluacyjnych procesu
kształcenia oraz ana|iza osięgnięć w celu poplawy efektywności nauczania praktycznego.


