Regulamin praktyk zawodowych
kierunek Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie
§1 PRZEPISY OGÓLNE
1.
2.

Praktyka fizjoterapeutyczna ma charakter obowiązkowy.
Podstawą prawną praktyk fizjoterapeutycznych jest ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie
fizjoterapeuty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 553, 1559.) oraz Obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z
dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania
zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego,
fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U. 2021 poz. 755 z póz. zmianami)

3.
4.
5.

Praktyka fizjoterapeutyczna stanowi integralną część programu studiów.
Plan studiów określa rodzaj praktyki, czas trwania oraz rok studiów, na którym praktyka powinna
być realizowana.
Praktykom fizjoterapeutycznym przypisuje się punkty ECTS zgodnie z programem studiów.

6.

Z tytułu odbywania praktyk Student nie otrzymuje ekwiwalentu pieniężnego.
§2 CEL PRAKTYK

1.

Podstawowym celem praktyk fizjoterapeutycznych jest praktyczne przygotowanie
Studenta do przyszłej pracy zawodowej.
2. Praktyki fizjoterapeutyczne mają na celu:
1) Przygotowanie studenta do przyszłej pracy zawodowej poprzez rozwinięcie i praktyczne
zastosowanie nabytych w czasie studiów umiejętności i wiedzy;
2) Zapoznanie się z profilem i zasadami funkcjonowania działów fizjoterapii w warunkach
szpitalnych;
3) Pogłębianie wiedzy teoretycznej i nabycie praktycznych umiejętności wykonywania ćwiczeń
leczniczych;
4) Nabycie umiejętności poprawnego wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych w oparciu o
zalecenia lekarskie i współpracę z innymi specjalistami;
5) Wyrobienie umiejętności planowania procesu rehabilitacji medycznej i kontrolowanie jego
efektywności;
6) Opanowanie umiejętności czytania rozpoznań lekarskich, epikryz i wypisów szpitalnych;
7) Doskonalenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz rozwiązywania
realnych problemów zawodowych.
§3 OBOWIĄZKI STUDENTA
1.

Student zobowiązany jest do godnego reprezentowania Uczelni.

2.

Student zobowiązany jest traktować z szacunkiem pracowników i mienie zakładu.
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3.

Student zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
aktualne ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej).

4.

Student zobowiązany jest do posiadania aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarnoepidemiologicznych potwierdzonej aktualnymi wynikami badań (we własnym zakresie).

5.
6.

Student zobowiązany jest do punktualności.
Student zobowiązany jest do przestrzegania wymaganych przez zakład klauzul ochrony tajemnicy
służbowej i danego chorego.
Student zobowiązany jest posiadać:

7.

1) własną odzież roboczo-ochronną: biały fartuch lekarski, obuwie zmienne,
2) identyfikator (do pobrania w Dziekanacie)
3) zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do odbywania praktyk zawodowych (we
własnym zakresie) oraz wymagane szczepienia obowiązkowe,
4) ubezpieczenie OC i NW.
8.

9.

Student zobowiązany jest do zaliczenia praktyk zgodnie z kolejnością określoną w planie studiów.
Ukończenie i zaliczenie danej praktyki warunkuje dopuszczeniem do kolejnej (warunkowość
praktyk).
Student zobowiązany jest sumiennie i rzetelnie wypełniać karty praktyk.
§ 4 NADZÓR ORGANIZACYJNY I MERYTORYCZNY

1.
2.

Za całokształt zagadnień związanych z organizacją i przebiegiem praktyk odpowiedzialny jest
Koordynator Praktyk Zawodowych..
Koordynator Praktyk Zawodowych.. informuje studentów o miejscach praktyk, zadaniach i prawach
praktykanta oraz przedstawia program praktyki.

3.

Koordynator Praktyk Zawodowych.. sprawuje nadzór nad przebiegiem praktyk.

4.

Koordynator Praktyk Zawodowych.. ma prawo hospitować placówki, w których odbywają się
zajęcia. Z hospitacji praktyk zawodowych sporządzane są sprawozdania.

5.

Obowiązkiem Koordynatora Praktyk Zawodowych.. jest przeprowadzanie ankiet ewaluacyjnych
dotyczących procesu kształcenia na praktykach zawodowych.
§ 5 ZASADY ODBYWANIA PRAKTYKI I JEJ ZALICZENIA

1.

Podstawą odbywania praktyki jest umowa o praktykę z zakładem, w którym praktyka będzie
organizowana.

2.

Student ma prawo wyboru miejsca odbywania praktyk spośród placówek medycznych
zaproponowanych przez Uczelnię.
Student ma prawo odbyć praktykę w miejscu spoza listy zaproponowanej przez Uczelnię, po
zaaprobowaniu danej placówki przez Kierownika szkolenia praktycznego pod warunkiem, że
odbycie w nim praktyk nie pociąga za sobą skutków finansowych.

3.

4.

Zgodnie z wyrażoną zgodą studenci otrzymują indywidualne skierowania na praktykę wraz z
porozumieniem (2egz.) zawieranym pomiędzy Uczelnią a Placówką.

5.
6.
7.

Student otrzymuje imienne skierowanie na praktyki podpisane przez Dziekana.
Student realizuje praktyki z uwzględnieniem harmonogramu pracy danego zakładu .
Zaliczenie praktyki odnotowywane jest w karcie okresowych osiągnięć studenta i karcie praktyk.
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8.

Student wypełnia sprawozdanie z praktyk. Po odbyciu praktyki, opiekun praktyk ze strony placówki
medycznej, dokonuje zaliczenia praktyki. Potwierdzenie odbycia praktyki i osiągnięcie wymaganych
efektów kształcenia w karcie praktyk stanowi warunek zaliczenia praktyki wakacyjnej przez
Kierownika szkolenia praktycznego.
§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

2.
3.
4.

Przepisy niniejszego Regulaminu praktyk obowiązują studentów kierunku fizjoterapia studia
jednolite magisterskie od naboru 2021/2022 w Warszawskiej Uczelni Medycznej im. T. Koźluka w
Warszawie.
Kwestie szczegółowe, które mogą wyniknąć w trakcie funkcjonowania niniejszego Regulaminu
praktyk i nie zostały w nim zawarte mogą zostać uregulowane innymi przepisami.
W sprawach spornych, nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzję podejmuje Rektor
Warszawskiej Uczelni Medycznej im. T. Koźluka w Warszawie.
Każdy Student przed przystąpieniem do praktyk ma obowiązek do zapoznania się z niniejszym
Regulaminem praktyk.

3

