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Postanowienia ogólne i zzadania prak
P
ktyki zawod
dowej
§1
Uczelnia Meddyczna im. Tadeusza K
Kożluka ul.. Bobrowieccka 9, 00-7728 Warszaw
wa, zwana dalej
Warrszawska U
„Ucczelnią” orgaanizuje w ram
mach program
mu kształcennia studenckiie praktyki zawodowe, jaako integraln
ną część studiiów.
§2
Zasadniczym ccelem praktyyki zawodow
wej jest kszztałcenie stu
udentów przzez wykreow
owanie w nich umiejętnności
zasttosowania wiedzy teoretyycznej - uzysskanej w tokuu studiów, do
d zastosowan
nia praktyczn
znego. § 3
Pod
dstawowym zzadaniem praaktyki studen
nckiej jest sttworzenie waarunków do pogłębienia
p
w
wiadomości przekazywaanych
w toku
t
zajęć dydaktycznyych i konfrrontowania iich z praktyką zawodo
ową oraz um
umożliwieniee bezpośrednniego
pozzyskiwania ddoświadczeń,, wiedzy i in
nformacji, kktóre będą pomocne w realizowaniu
r
u treści ksztaałcenia i nabbycia
umiiejętności praaktycznych.
§4
Prak
ktyka studeencka powinnna przyczy
ynić się ddo rozwijaniia umiejętn
ności zawoddowych oraaz aktywnośści i
przeedsiębiorczości studentóów - cech
h stanowiąccych ważny
y składnik ich profesjjonalnej postawy. Uczzelnia
przy
ygotowuje sttudentów do efektywneg
go i etycznie odpowiedzialnego działania w życiuu społeczno -gospodarczyym –
z tro
oską o zachoowanie harmoonii i równow
wagi w środoowisku naturralnym oraz poszanowannie drugiego człowieka.
§5
ktyka studeencka ma kształtować
k
podmiotow
wość i akty
ywność indy
ywidualną sstudentów oraz
o
rozwijaać
Prak
umiiejętności wsspółpracy.
Orgaanizacja pra
aktyki
§6
1. Organizacjąą praktyki studenckiej zajmuje siię Uczelnia,, która rów
wnież spraw
wuje nadzórr dydaktyczno wychowawcczy oraz orgaanizacyjny nad
n przebiegiiem praktykii.
2. Praktyka jesst realizowanna w terminiee wynikającyych z planu studiów
s
ksztaałcenia.
m
wyrazićć zgodę na oodbycie prakttyki w innym
m terminie, jeeżeli studentt z uzasadnioonych
3. Koordynatoor kierunku może
przyczyn nie odbył jej w wyznaczon
nym terminiee. Przesunięccie terminu reealizacji prakktyki odnotowywane.
4. Formę i mieejsce odbywaania praktyk zawodowycch ustala Koo
ordynator kieerunku.
5. Program praaktyk studennt otrzymuje w formie Dzzienniczka Prraktyk.
ytułu odbyw
wania
6. Praktyki zaawodowe są bezpłatne, a Uczelnia nie zwracaa studentowii żadnych kkosztów z ty
praktyki.
udenta podcczas odbywaania praktyk
ki decyduje Zakład praccy. Zakład pracy
p
7. O ewentuallnym wynaggradzaniu stu
zobowiązanny jest wówczzas zawrzeć ze studentem
m stosowną umowę
u
bez pośrednictwa
p
a uczelni.
8. Termin odbycia praktykki student uzg
gadnia bezpoośrednio z op
piekunem praktyk z daneego zakładu lub według zasad
z
przyjętych pprzez ten zakkład pracy.
9. Skierowaniee będzie wyydane, gdy student
s
przeedstawi wyp
pełnione Kry
yteria wyborru placówki do prowadzzenia
praktyki zaw
wodowej, wyypełnione Kryteria dobooru opiekuna do prowadzzenia praktykki zawodoweej oraz podpisane
przez zakład pracy Porrozumienie w sprawie sttudenckich praktyk
p
zawodowych (tyylko w przypadku studeentów
odbywającyych praktykęę zawodowąą w innym zakładzie niż
n w tym, z którym jeest podpisan
na umowa przez
p
Uczelnię).

1.
2.
3.
a)

§7
z przebieg praktyk
p
zawoodowych w Uczelni
U
jest Koordynator
K
r Praktyk.
Osobą odpoowiedzialną za
Koordynatoora Praktyk,, który odp
powiada za realizację studenckich
h praktyk zzawodowych
h i nadzór nad
wykonywanniem przez sttudenta zadań
ń wynikającyych z prograamu praktyki.
Do zakresu obowiązków
w Koordynato
ora Praktyk nnależy:
współudziałł w opracowyywaniu i now
welizacji reguulaminu prak
ktyk zawodo
owych i obow
wiązującej do
okumentacji
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b) opracowanie zasad realizowania praktyk zawodowych z danego przedmiotu w danym roku akademickim
c) koordynowanie organizacji i przebiegu praktyk zawodowych zgodnie z ich celami i ustalonym programem w
danym roku akademickim na danym kierunku
d) dobór placówek i opiekunów praktyk zawodowych według opracowanych kryteriów (coroczna weryfikacja
kryteriów doboru placówek do praktyk zawodowych oraz opiekunów do prowadzenia praktyk zawodowych, tylko
w przypadku studentów odbywających praktykę zawodową w innym zakładzie niż w tym, z którym podpisana
jest umowa)
e) pozyskiwanie placówek szkoleniowych celem zawierania umów/porozumień z placówką, w której ma się
odbywać praktyczna nauka zawodu
f) wydawanie skierowań na praktyki zawodowe oraz prowadzenie ich ewidencji
g) udzielanie zgody na odbywanie praktyk zawodowych w wybranej przez studenta placówce, a nie wskazanej przez
Uczelnię
h) ocenianie warunków, w jakich odbywają się studenckie praktyki zawodowe oraz prawidłowości ich przebiegu
i) zaznajomienie studentów z programem, zasadami odbywania i zaliczania praktyk zawodowych
j) prowadzenie nadzoru dydaktycznego nad tokiem odbywania praktyk zawodowych przez studentów pod
kierunkiem opiekuna praktyk
k) ostatecznego zaliczania praktyk zawodowych w Dzienniczku Praktyk.
l) nadzór nad dokumentowaniem praktyk zawodowych przez studenta i terminowym przekazaniem dokumentów do
dziekanatu
m) złożenie sprawozdań z praktyk, po zakończeniu praktyk w danym semestrze, z uwzględnieniem w jakich
placówkach odbywały się praktyki zawodowe, ilu studentów w nich uczestniczyło, ilu studentów zaliczyło
praktyki
4. Student zdobywa właściwe umiejętności praktyczne pod nadzorem i kierunkiem opiekuna praktyk, który
spełnia kryteria opisane w kryteriach doboru opiekuna.
5. Zadania opiekuna praktyki zawodowej:
a) zapoznanie studenta z topografią zakładu pracy, jego organizacją i regulaminem, planem pracy oraz specyfiką
zakładu, w którym odbywa praktykę
b) sprawowanie stałego nadzoru nad kształceniem praktycznych umiejętności zawodowych studenta, omawianie
postępów w nauce
c) zaliczenie umiejętności praktycznych poprzez dokonanie wpisu w Dzienniczku.
§8
1. Praktyki odbywają się w wyznaczonych zakładach otwartej i zamkniętej opieki zdrowotnej, domach opieki
społecznej i zakładach żywienia zbiorowego, zgodnie z miejscem określonym w planie studiów, zgodnie z
przyjętymi kryteriami doboru placówki do odbywania praktyki zawodowej i podpisanego umowy/porozumienia
pomiędzy Uczelnią a Zakładem na odbywanie praktyk zawodowych.
2. Umowę/porozumienie podpisuje Rektor Uczelni.
3. Student może odbywać praktykę w wybranym przez siebie zakładzie pracy, jeżeli charakter wykonywanej pracy
będzie zgodny z programem praktyki oraz po spełnieniu przez placówkę „Kryteriów doboru placówki”. Powyższe
kryteria wypełnia uprawniony przedstawiciel wybranej przez studenta placówki.
4. W placówce zakwalifikowanej do odbywania praktyk zawodowych opiekunem praktyk zawodowych powinna
być osoba spełniająca kryteria zawarte w Karcie Doboru Opiekuna Praktyk Zawodowych.
§9
1. W czasie trwania praktyki zawodowej student jest zobowiązany do: a) realizacji programu
praktyki zawodowej
b) prowadzenia Dzienniczka Umiejętności Praktycznych
c) przestrzegania przepisów obowiązujących w miejscu odbywania praktyki
d) punktualnego przychodzenia na praktyki zawodowe
e) posiadania aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
f) noszenia ubioru i obuwia wygodnego, stabilnego i bezpiecznego oraz zgodnego z przyjętymi zwyczajami
g) przestrzegania regulaminu zakładu pracy oraz tajemnicy zawodowej
h) dbania o powierzony sprzęt i materiały.
2. Studentom zabrania się:
a) samodzielnego wykonywania zadań lub czynności bez zlecenia, nadzoru i porozumienia z opiekunem praktyk
zawodowych
b) wynoszenia dokumentów oraz fotografowania i nagrywania pracowników i petentów
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c) udzielania jakichkolwiek poufnych informacji o miejscu pracy i jego funkcjonowaniu.
3. Student wykonuje i zalicza w obecności opiekuna praktyk umiejętności, które są wyszczególnione w wykazie
zawartym w Dzienniczku Praktyk.
4. Student uczestniczy dodatkowo w codziennym życiu placówki, włącza się w pracę zespołu i realizuje inne
czynności zlecone przez opiekuna praktyki nie przekraczające kompetencji i umiejętności zawodowych.
Zaliczenie praktyki
§ 10
1. Podstawą zaliczenia praktyki jest:
a) odbycie praktyki przez studenta w ustalonej instytucji i w wyznaczonym terminie oraz otrzymanie pozytywnej
opinii, którą wystawia opiekun praktyki z ramienia zakładu pracy.
b) przedłożeniu Koordynatorowi Praktyk w wyznaczonym terminie wypełnionego Dzienniczka Praktyk
c) wystawienia pozytywnej oceny przez Koordynatora Praktyki na podstawie przedłożonych dokumentów.
2. Równoważną podstawą zaliczenia praktyki jest minimum 6-miesięczny staż pracy zawodowej w strukturach:
administracji rządowej lub samorządowej, publicznych organów kontroli, sądownictwa i prokuratury,
bezpieczeństwa państwa oraz służby zdrowia, a także w zakładach gdzie praca daje umiejętności potrzebne
absolwentowi danego kierunku studiów, staż pracy poświadczony dokumentem potwierdzającym zatrudnienie, jako
równoważny praktykom zawodowym.
§ 11
1. Koordynator Praktyk dokonuje weryfikacji zapisów zawartych w Dzienniczku Praktyk.
2. Koordynator Praktyk dokonuje zaliczenia praktyki zawodowej poprzez dokonanie wpisu do Dzienniczka
Praktyk i e.dziekanacie.
3. Przy zaliczaniu praktyki stosuje się skalę ocen obowiązującą w Uczelni.
4. Uczelnia może w trybie natychmiastowym odwołać studenta z praktyki, jeśli uzyskała od Zakładu pracy
pisemną informację o rażącym naruszeniu przez studenta porządku i dyscypliny pracy lub o nieprzestrzeganiu
zasad zachowania tajemnicy służbowej, ochrony poufności danych w zakresie określonym przez Zakład pracy.
5. Niezaliczenie praktyki jest jednoznaczne z koniecznością jej powtórzenia i niezaliczeniem roku, w którym
praktyka powinna być zrealizowana.
Postanowienia końcowe
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem i w kwestiach spornych decyzje podejmuje Prorektor ds.
dydaktyki i rozwoju.
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