
 

 
 
 

 

DA.MP.232.48.2020 

DZIAŁ II 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie 
akademickim w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo 
polegające na prowadzeniu zajęć praktycznych.  
 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2020r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 
laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego oraz Zarządzeniem  nr 11/2020 Rektora 
Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przeciwdziałania 
rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2 wśród członków społeczności Mazowieckiej 
Uczelni Publicznej w Płocku, część zajęć praktycznych będzie realizowana zdalnie z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą traktowane 
jak zajęcia realizowane w ramach kontaktu bezpośredniego. 

 

Godzina zajęć wykonania usługi rozumiana jest jako godzina dydaktyczna w wymiarze 
wynoszącym 45 minut. 
 
Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub dowolne lub wszystkie części 
zamówienia. W związku z tym każdą wyspecyfikowaną część należy traktować, jako oddzielny 
przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienie), wszelkie zapisy znajdujące się w ogłoszeniu o 
zamówieniu, dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowej. 

Zamówienie zostało podzielone na  24  następujące części: 

        

 

 

 

 



 

 
 
 

 

Dla części 1 

Przeprowadzenie 140 godzin zajęć praktycznych z przedmiotu: Opieka paliatywna w hospicjum na 
terenie miasta Płocka ze studentami kierunku Pielęgniarstwo, studia stacjonarne, I stopnia, rok III, 
rok akademicki 2020/2021 w miejscu aktualnego zatrudnienia wskazanym w ofercie, zgodnie z 
harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego. 

Termin realizacji: od 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r. 

Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki 
- tytuł zawodowy – magister  
- min. roczne doświadczenie zawodowe 
- aktualne zatrudnienie w hospicjum na terenie miasta Płocka. 

 

Dla części 2 

Przeprowadzenie 161 godzin zajęć praktycznych z przedmiotu: Neurologia i pielęgniarstwo 
neurologiczne w placówce mającej w strukturze Oddział Neurologiczny na terenie miasta Płocka 
ze studentami kierunku Pielęgniarstwo, studia stacjonarne, I stopnia, rok III, rok akademicki 
2020/2021 w miejscu aktualnego zatrudnienia wskazanym w ofercie, zgodnie z harmonogramem 
przedstawionym przez Zamawiającego. 

Termin realizacji: od 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r. 

Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki 
- tytuł zawodowy – magister  
- min. roczne doświadczenie zawodowe 
-min. roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć praktycznych na 

kierunku Pielęgniarstwo/Położnictwo 
- aktualne zatrudnienie w Oddziale Neurologicznym na terenie miasta Płocka. 

 

Dla części 3 

Przeprowadzenie 161 godzin zajęć praktycznych z przedmiotu: Neurologia i pielęgniarstwo 
neurologiczne w placówce mającej w strukturze Oddział Neurologiczny na terenie miasta Płocka 
ze studentami kierunku Pielęgniarstwo, studia stacjonarne, I stopnia, rok III, rok akademicki 
2020/2021 w miejscu aktualnego zatrudnienia wskazanym w ofercie, zgodnie z harmonogramem 
przedstawionym przez Zamawiającego. 

Termin realizacji: od 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r. 



 

 
 
 

 

Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki 
- tytuł zawodowy – magister  
- min. roczne doświadczenie zawodowe 
- min. roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć praktycznych na 

kierunku Pielęgniarstwo/Położnictwo 
- aktualne zatrudnienie w Oddziale Neurologicznym na terenie miasta Płocka. 

 

Dla części 4 

Przeprowadzenie 161 godzin zajęć praktycznych z przedmiotu: Rehabilitacja i pielęgnowanie 
niepełnosprawnych w placówce mającej w strukturze Oddział Ortopedii z Pododdziałem 
Rehabilitacji na terenie miasta Płocka ze studentami kierunku Pielęgniarstwo, studia stacjonarne, I 
stopnia, rok III, rok akademicki 2020/2021 w miejscu aktualnego zatrudnienia wskazanym w 
ofercie, zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego. 

Termin realizacji: od 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r. 

Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki 
- tytuł zawodowy – magister  
- min. roczne doświadczenie zawodowe 
- min. roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć praktycznych na 

kierunku Pielęgniarstwo/Położnictwo 
- aktualne zatrudnienie na Oddziale Ortopedii z Pododdziałem Rehabilitacji a terenie 

miasta Płocka. 
 

Dla części 5 

Przeprowadzenie 161 godzin  zajęć praktycznych z przedmiotu: Rehabilitacja i pielęgnowanie 
niepełnosprawnych w placówce mającej w strukturze Oddział Ortopedii z Pododdziałem 
Rehabilitacji na terenie miasta Płocka ze studentami kierunku Pielęgniarstwo, studia stacjonarne, I 
stopnia, rok III, rok akademicki 2020/2021 w miejscu aktualnego zatrudnienia wskazanym w 
ofercie, zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego. 

Termin realizacji: od 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r. 

Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki 
- tytuł zawodowy – magister  
- min. roczne doświadczenie zawodowe 



 

 
 
 

 

- min. roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć praktycznych na 
kierunku Pielęgniarstwo/Położnictwo 

- aktualne zatrudnienie na Oddziale Ortopedii z Pododdziałem Rehabilitacji a terenie 
miasta Płocka. 

 

Dla części 6 

Przeprowadzenie 202 godzin  zajęć praktycznych z przedmiotu: Podstawowa opieka zdrowotna w 
placówce mającej w strukturze podstawowa opiekę zdrowotną na terenie miasta Płocka ze 
studentami kierunku Pielęgniarstwo, studia stacjonarne, I stopnia, rok III, rok akademicki 
2020/2021 w miejscu aktualnego zatrudnienia wskazanym w ofercie, zgodnie z harmonogramem 
przedstawionym przez Zamawiającego. 

Termin realizacji: od 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r. 

Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki  
- tytuł zawodowy – magister  
- min. roczne doświadczenie zawodowe 
- aktualne zatrudnienie w placówce posiadającej w swojej strukturze podstawową 

opiekę zdrowotną na terenie miasta Płocka. 
 

Dla części 7 

Przeprowadzenie 202 godzin  zajęć praktycznych z przedmiotu: Podstawowa opieka zdrowotna w 
placówce mającej w strukturze podstawowa opiekę zdrowotną na terenie miasta Płocka ze 
studentami kierunku Pielęgniarstwo, studia stacjonarne, I stopnia, rok III, rok akademicki 
2020/2021 w miejscu aktualnego zatrudnienia wskazanym w ofercie, zgodnie z harmonogramem 
przedstawionym przez Zamawiającego. 

Termin realizacji: od 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r. 

Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki  
- tytuł zawodowy – magister  
- min. roczne doświadczenie zawodowe 
- aktualne zatrudnienie w placówce posiadającej w swojej strukturze podstawową 

opiekę zdrowotną na terenie miasta Płocka. 
Dla części 8 

Przeprowadzenie 202 godzin  zajęć praktycznych z przedmiotu: Podstawowa opieka zdrowotna w 
placówce mającej w strukturze podstawowa opiekę zdrowotną na terenie miasta Płocka ze 



 

 
 
 

 

studentami kierunku Pielęgniarstwo, studia stacjonarne, I stopnia, rok III, rok akademicki 
2020/2021 w miejscu aktualnego zatrudnienia wskazanym w ofercie, zgodnie z harmonogramem 
przedstawionym przez Zamawiającego. 

Termin realizacji: od 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r. 

Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki  
- tytuł zawodowy – magister  
- min. roczne doświadczenie zawodowe 
- aktualne zatrudnienie w placówce posiadającej w swojej strukturze podstawową 

opiekę zdrowotną na terenie miasta Płocka. 
 

Dla części 9 

Przeprowadzenie 202 godzin  zajęć praktycznych z przedmiotu: Podstawowa opieka zdrowotna w 
placówce mającej w strukturze podstawowa opiekę zdrowotną na terenie miasta Płocka ze 
studentami kierunku Pielęgniarstwo, studia stacjonarne, I stopnia, rok III, rok akademicki 
2020/2021 w miejscu aktualnego zatrudnienia wskazanym w ofercie, zgodnie z harmonogramem 
przedstawionym przez Zamawiającego. 

Termin realizacji: od 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r. 

Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki  
- tytuł zawodowy – magister  
- min. roczne doświadczenie zawodowe 
- aktualne zatrudnienie w placówce posiadającej w swojej strukturze podstawową 

opiekę zdrowotną na terenie miasta Płocka. 
 

Dla części 10 

Przeprowadzenie 112 godzin  zajęć praktycznych z przedmiotu: Choroby wewnętrzne i 
pielęgniarstwo internistyczne  w placówce mającej w strukturze Oddział Chorób Wewnętrznych 
na terenie miasta Płocka ze studentami kierunku Pielęgniarstwo, studia stacjonarne, I stopnia, rok 
II, rok akademicki 2020/2021 w miejscu aktualnego zatrudnienia wskazanym w ofercie, zgodnie z 
harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego. 

Termin realizacji: od 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r. 

Wykonawca musi posiadać: 



 

 
 
 

 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki 
- tytuł zawodowy – magister  
- min. roczne doświadczenie zawodowe 
- min. roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć praktycznych na 

kierunku Pielęgniarstwo/Położnictwo 
- aktualne zatrudnienie na Oddziale Chorób Wewnętrznych na terenie miasta Płocka. 

 

Dla części 11 

Przeprowadzenie 167 godzin  zajęć praktycznych z przedmiotu: Geriatria i pielęgniarstwo 
geriatryczne  w placówce mającej w strukturze Oddział Nefrologiczny na terenie miasta Płocka ze 
studentami kierunku Pielęgniarstwo, studia stacjonarne, I stopnia, rok II, rok akademicki 
2020/2021 w miejscu aktualnego zatrudnienia wskazanym w ofercie, zgodnie z harmonogramem 
przedstawionym przez Zamawiającego. 

Termin realizacji: od 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r. 

Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki 
- tytuł zawodowy – magister  
- min. roczne doświadczenie zawodowe 
- min. roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć praktycznych na 

kierunku Pielęgniarstwo/Położnictwo 
- aktualne zatrudnienie na Oddziale Nefrologicznym na terenie miasta Płocka. 

 

Dla części 12 

Przeprowadzenie 96 godzin  zajęć praktycznych z przedmiotu: Pediatria i pielęgniarstwo 
pediatryczne w placówce mającej w strukturze Oddział Dziecięcy/Pediatryczny na terenie miasta 
Płocka ze studentami kierunku Pielęgniarstwo, studia stacjonarne, I stopnia, rok II, rok 
akademicki 2020/2021 w miejscu aktualnego zatrudnienia wskazanym w ofercie, zgodnie z 
harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego. 

Termin realizacji: od 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r. 

Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej 
- tytuł zawodowy – magister  
- min. roczne doświadczenie zawodowe 
- min. roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć praktycznych na 

kierunku Pielęgniarstwo/Położnictwo 



 

 
 
 

 

- aktualne zatrudnienie na Oddziale Dziecięcym/Pediatrycznym na terenie miasta 
Płocka. 

Dla części 13 

Przeprowadzenie 112 godzin  zajęć praktycznych z przedmiotu: Pediatria i pielęgniarstwo 
pediatryczne w placówce mającej w strukturze Oddział Dziecięcy/Pediatryczny na terenie miasta 
Płocka ze studentami kierunku Pielęgniarstwo, studia stacjonarne, I stopnia, rok II, rok 
akademicki 2020/2021 w miejscu aktualnego zatrudnienia wskazanym w ofercie, zgodnie z 
harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego. 

Termin realizacji: od 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r. 

Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej 
- tytuł zawodowy – magister  
- min. roczne doświadczenie zawodowe 
- aktualne zatrudnienie na Oddziale Dziecięcym/Pediatrycznym na terenie miasta 

Płocka. 
 

Dla części 14 

Przeprowadzenie 48 godzin  zajęć praktycznych z przedmiotu: Pediatria i pielęgniarstwo 
pediatryczne w placówce mającej w strukturze Oddział Chirurgii Dziecięcej na terenie miasta 
Płocka ze studentami kierunku Pielęgniarstwo, studia stacjonarne, I stopnia, rok II, rok 
akademicki 2020/2021 w miejscu aktualnego zatrudnienia wskazanym w ofercie, zgodnie z 
harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego. 

Termin realizacji: od 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r. 

Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej 
- tytuł zawodowy – magister  
- min. roczne doświadczenie zawodowe 
- min. roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć praktycznych na 

kierunku Pielęgniarstwo/Położnictwo 
- aktualne zatrudnienie na Oddziale Chirurgii Dziecięcej na terenie miasta Płocka. 

 

Dla części 15 

Przeprowadzenie 80 godzin  zajęć praktycznych z przedmiotu: Chirurgia i pielęgniarstwo 
chirurgiczne w placówce mającej w strukturze Oddział Chirurgiczny na terenie miasta Płocka ze 
studentami kierunku Pielęgniarstwo, studia stacjonarne, I stopnia, rok II, rok akademicki 



 

 
 
 

 

2020/2021 w miejscu aktualnego zatrudnienia wskazanym w ofercie, zgodnie z harmonogramem 
przedstawionym przez Zamawiającego. 

Termin realizacji: od 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r. 

Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki 
 - tytuł zawodowy – magister  
- min. roczne doświadczenie zawodowe 
- min. roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć praktycznych na 

kierunku Pielęgniarstwo/Położnictwo 
- aktualne zatrudnienie na Oddziale Chirurgicznym na terenie miasta Płocka. 

 

Dla części 16 

Przeprowadzenie 120 godzin  zajęć praktycznych z przedmiotu: Chirurgia i pielęgniarstwo 
chirurgiczne w placówce mającej w strukturze Oddział Chirurgiczny na terenie miasta Płocka ze 
studentami kierunku Pielęgniarstwo, studia stacjonarne, I stopnia, rok II, rok akademicki 
2020/2021 w miejscu aktualnego zatrudnienia wskazanym w ofercie, zgodnie z harmonogramem 
przedstawionym przez Zamawiającego. 

Termin realizacji: od 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r. 

Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki 
- tytuł zawodowy – magister  
- min. roczne doświadczenie zawodowe 
- min. roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć praktycznych na 

kierunku Pielęgniarstwo/Położnictwo 
- aktualne zatrudnienie na Oddziale Chirurgicznym na terenie miasta Płocka. 
 

Dla części 17 

Przeprowadzenie 54 godzin  zajęć praktycznych z przedmiotu: Promocja zdrowia ze studentami 
kierunku Pielęgniarstwo, studia stacjonarne, I stopnia, rok II, rok akademicki 2020/2021 w miejscu 
aktualnego zatrudnienia wskazanym w ofercie, zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez 
Zamawiającego. 

Termin realizacji: od 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r. 

Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki 



 

 
 
 

 

 - tytuł zawodowy – magister  
- min. roczne doświadczenie zawodowe w medycynie szkolnej na terenie miasta Płocka 
- min. roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć praktycznych na 

kierunku Pielęgniarstwo/Położnictwo 
 

Dla części 18 

Przeprowadzenie 24 godzin  zajęć praktycznych z przedmiotu: Ginekologia i opieka ginekologiczna 
w placówce mającej w strukturze Oddział Położniczo-Ginekologiczny na terenie miasta Płocka ze 
studentami kierunku Położnictwo, studia stacjonarne, I stopnia, rok III, rok akademicki 2020/2021 
w miejscu aktualnego zatrudnienia wskazanym w ofercie, zgodnie z harmonogramem 
przedstawionym przez Zamawiającego. 

Termin realizacji: od 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r. 

Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu położnej/pielęgniarki 
- tytuł zawodowy – magister  
- min. roczne doświadczenie zawodowe 
- min. roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć praktycznych na 

kierunku Pielęgniarstwo/Położnictwo 
- aktualne zatrudnienie w placówce posiadającej w swojej strukturze Oddział 

Położniczo-Ginekologiczny na terenie miasta Płocka. 
 

Dla części 19 

Przeprowadzenie 48 godzin  zajęć praktycznych z przedmiotu: Techniki położnicze i prowadzenie 
porodu w Tracie Porodowym na terenie miasta Płocka ze studentami kierunku Położnictwo, studia 
stacjonarne, I stopnia, rok III, rok akademicki 2020/2021 w miejscu aktualnego zatrudnienia 
wskazanym w ofercie, zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego. 

Termin realizacji: od 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r. 

Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu położnej/pielęgniarki 
- tytuł zawodowy – magister  
- min. roczne doświadczenie zawodowe 
- aktualne zatrudnienie w Trakcie Porodowym na terenie miasta Płocka. 

Dla części 20 

Przeprowadzenie 48 godzin  zajęć praktycznych z przedmiotu: Techniki położnicze i prowadzenie 
porodu w Tracie Porodowym na terenie miasta Płocka ze studentami kierunku Położnictwo, studia 



 

 
 
 

 

stacjonarne, I stopnia, rok III, rok akademicki 2020/2021 w miejscu aktualnego zatrudnienia 
wskazanym w ofercie, zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego. 

Termin realizacji: od 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r. 

Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu położnej 
- tytuł zawodowy – magister  
- min. roczne doświadczenie zawodowe 
- aktualne zatrudnienie w Trakcie Porodowym na terenie miasta Płocka. 

 

Dla części 21 

Przeprowadzenie 14 godzin zajęć praktycznych z przedmiotu: Pediatria i pielęgniarstwo 
pediatryczne w placówce mającej w strukturze Oddział Pediatryczny na terenie miasta Płocka ze 
studentami kierunku Położnictwo, studia stacjonarne, I stopnia, rok II, rok akademicki 2020/2021 
w miejscu aktualnego zatrudnienia wskazanym w ofercie, zgodnie z harmonogramem 
przedstawionym przez Zamawiającego. 

Termin realizacji: od 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r. 

Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej 
- tytuł zawodowy – magister  
- min. roczne doświadczenie zawodowe 
- min. roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć praktycznych na 

kierunku Pielęgniarstwo/Położnictwo 
- aktualne zatrudnienie w placówce posiadającej w swojej strukturze Oddział 

Pediatryczny na terenie miasta Płocka. 
 

Dla części 22 

Przeprowadzenie 14 godzin zajęć praktycznych z przedmiotu: Psychiatria w tym część 
pielęgniarska w placówce mającej w strukturze Oddział Psychiatryczny na terenie miasta Płocka 
ze studentami kierunku Położnictwo, studia stacjonarne, I stopnia, rok II, rok akademicki 
2020/2021 w miejscu aktualnego zatrudnienia wskazanym w ofercie, zgodnie z harmonogramem 
przedstawionym przez Zamawiającego. 

Termin realizacji: od 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r. 

Wykonawca musi posiadać: 



 

 
 
 

 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki 
- tytuł zawodowy – magister  
- min. roczne doświadczenie zawodowe 
- min. roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć praktycznych na 

kierunku Pielęgniarstwo/Położnictwo 
- aktualne zatrudnienie w placówce posiadającej w swojej strukturze Oddział 

Psychiatryczny na terenie miasta Płocka. 
 

Dla części 23 

Przeprowadzenie 6 godzin zajęć praktycznych w MCSM z przedmiotu: Psychiatria w tym część 
pielęgniarska ze studentami kierunku Położnictwo, studia stacjonarne, I stopnia, rok II, semestr III, 
rok akademicki 2020/2021, zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego. 

Termin realizacji: od 21.12.2020 r. do 03.02.2021 r. 

Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki 
- tytuł zawodowy – magister pielęgniarstwa 
- min. 5 lat stażu pracy w zawodzie pielęgniarki 
- min. 5 lat stażu pracy w szpitalu psychiatrycznym lub poradni zdrowia psychicznego 
- min. roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w zakresie 

pielęgniarstwa psychicznego 
 

Dla części 24 

Przeprowadzenie 50 godzin zajęć praktycznych w MCSM z przedmiotu: Pielęgniarstwo 
psychiatryczne ze studentami kierunku Pielęgniarstwo, studia stacjonarne, I stopnia, rok III, 
semestr VI, rok akademicki 2020/2021, zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez 
Zamawiającego. 

Termin realizacji: od 22.02.2021 r. do 20.06.2021 r. 

Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki 
- tytuł zawodowy – magister pielęgniarstwa 
- min. 5 lat stażu pracy w zawodzie pielęgniarki 
- min. 5 lat stażu pracy w szpitalu psychiatrycznym lub poradni zdrowia psychicznego 
- min. roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w zakresie 

pielęgniarstwa psychicznego 
 


