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Śląski Uniwersytet Medyczny 

w Katowicach 

Wydział Nauk o Zdrowiu  

w Katowicach 

  

 

Procedura organizacji studenckich praktyk zawodowych 

 

 

Data ……………….. 

 

 

  

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W  PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

  

1. KONTAKT Z ZAKŁADEM PRACY/PLACÓWKĄ, W KTÓREJ BĘDZIE 

REALIZOWANA PRAKTYKA 

 

Student powinien: 

 

a. uzyskać wstępną zgodę zakładu pracy/placówki, w której będzie realizowana praktyka, 

(oddział, pracownia, itp.). Zakład pracy/placówkę można wybrać samodzielnie lub 

skorzystać z wykazu placówek, z którymi Uczelnia podpisała umowy ramowe ( wykaz 

dostępny tutaj https://student.sum.edu.pl/dziekanat-wydzialu-nauk-o-zdrowiu-w-

katowicach/partnerzy-praktyk-wnoz)  

b. ustalić termin praktyk 

c. ustalić imię i nazwisko opiekuna praktyk w zakładzie pracy/placówce 

 

2. WYMAGANE DOKUMENTY 

 

a. w przypadku realizowania praktyk w zakładzie pracy/placówce, z którą Uczelnia 

podpisała umowę ramową należy pobrać ze strony 3 egzemplarze skierowania na 

praktykę (pobierz tutaj https://student.sum.edu.pl/dziekanat-wydzialu-nauk-o-zdrowiu-w-

katowicach/partnerzy-praktyk-wnoz) Przy jednoczesnym realizowaniu praktyki przez 

większą liczbę studentów w tym samym szpitalu istnieje możliwość skorzystania ze 

skierowania grupowego (pobierz tutaj) 

b. w przypadku realizowania praktyk w zakładzie pracy/placówce, z którą Uczelnia nie 

podpisała umowy należy pobrać ze strony 3 egzemplarze skierowania na praktykę i 3 

egzemplarze umowy (pobierz tutaj) 

c. wypełnione dokumenty należy dostarczyć do Dziekanatu WNoZ w Katowicach celem 

uzyskania podpisów osób upoważnionych do  skierowania na praktykę. 

d. podpisane dokumenty należy odebrać i dostarczyć do zakładu pracy/placówki, w której 

będzie realizowana praktyka, celem uzyskania podpisu przedstawiciela zakładu pracy. 

e. w momencie odbioru z zakładu pracy/placówki, w której będzie realizowana praktyka 

w/w dokumentów, jeden komplet należy pozostawić w placówce, drugi dostarczyć do 

Dziekanatu  WNoZ  w Katowicach, trzeci pozostawić  dla  siebie.  Studenci    studiów    

 I stopnia na kierunku położnictwo wraz z dokumentami powinni dostarczyć do 

https://student.sum.edu.pl/dziekanat-wydzialu-nauk-o-zdrowiu-w-katowicach/partnerzy-praktyk-wnoz
https://student.sum.edu.pl/dziekanat-wydzialu-nauk-o-zdrowiu-w-katowicach/partnerzy-praktyk-wnoz
https://student.sum.edu.pl/dziekanat-wydzialu-nauk-o-zdrowiu-w-katowicach/partnerzy-praktyk-wnoz
https://student.sum.edu.pl/dziekanat-wydzialu-nauk-o-zdrowiu-w-katowicach/partnerzy-praktyk-wnoz
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Dziekanatu WNoZ w Katowicach kartę semestralnego zaliczenia praktyk zawodowych 

celem potwierdzenia złożenia kompletu dokumentów. 

 

f. wymogiem niezbędnym do rozpoczęcia praktyk zawodowych jest  potwierdzenie 

zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)  

     i odpowiedzialności cywilnej (pobierz tutaj) oraz program praktyk,  

a w przypadku studentów kierunku elektroradiologia aktualne zaświadczenie lekarskie  

o zdolności do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące 

g. po dopełnieniu powyższych formalności można rozpocząć praktykę. 

 

         WAŻNE:  

 

 przed rozpoczęciem praktyki należy ustalić z opiekunem w zakładzie pracy/placówce 

szczegóły jej odbywania (termin, godziny, zakres obowiązków, itp.) 

 postępowanie związane ze skierowaniem i podpisaniem umowy musi być zakończone co 

najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyki. 

 

3. ZAKOŃCZENIE PRAKTYKI 

Po   odbyciu  praktyk zawodowych należy  zgłosić się   z   Dziennikiem Studenckich        

Praktyk Zawodowych/Indeksem Kształcenia Praktycznego1) i dokumentacją do   opiekuna   

praktyk z ramienia Uczelni i/lub do kierownika praktyk odpowiednio dla kierunku, celem 

jej zaliczenia. 

 

 
  1) odpowiednio dla kierunku 

 

 

Terminologia  

 Praktyki zawodowe w podmiotach leczniczych - praktyka zawodowa stanowi integralną 

część procesu kształcenia i jest kluczowym elementem programu kształcenia. 

Ukierunkowana jest nie tylko na doskonalenie umiejętności praktycznych oraz 

kompetencji społecznych, ale również wykorzystanie wiedzy teoretycznej w działalności 

praktycznej. Ważnym celem tego etapu kształcenia jest kształtowanie umiejętności 

współpracy w zespole terapeutycznym. Cele szczegółowe praktyk, zakres oraz wymiar 

godzinowy praktyki wynikają z obowiązującego standardu i programu studiów.  

 

 Dziennik Studenckich Praktyk Zawodowych/Indeks Kształcenia Praktycznego 

(studia I/II stopnia, jednolite magisterskie) - dokument potwierdzający uzyskanie przez 

studenta określonych standardem/obowiązującym programem kształcenia umiejętności i 

kompetencji społecznych. Zawiera ustalenia normujące organizację oraz przebieg praktyk 

zawodowych/kształcenia praktycznego. 



 
   
 

3 
 

Śląski Uniwersytet Medyczny 

w Katowicach 

Wydział Nauk o Zdrowiu  

w Katowicach 

 

 Kierownik studenckich praktyk zawodowych (odpowiednio dla kierunku) – 

nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni, powołany przez Dziekana Wydziału Nauk 

o Zdrowiu w Katowicach, do sprawowania merytorycznego nadzoru nad organizacją  

      i przebiegiem praktyk zawodowych. 

 

 Opiekun studenckich praktyk zawodowych z ramienia Uczelni - nauczyciel 

akademicki zatrudniony w Uczelni, powołany przez kierownika studenckich praktyk 

zawodowych dla danego kierunku, do organizowania i sprawowania bezpośredniego 

nadzoru merytorycznego nad organizacją i przebiegiem praktyki zawodowej.  

  

 Opiekun studenckich praktyk zawodowych dla danego kierunku w zakładzie 

pracy/placówce – osoba wyznaczona przez zakład pracy/placówkę, w której przebiega 

praktyka zawodowa, w oparciu o określone kryteria, do sprawowania bezpośredniego 

nadzoru merytorycznego nad jej realizacją.  

 

 Zakład pracy/placówka – spełniająca określone kryteria instytucja, która stanowi bazę 

dla realizacji praktyk zawodowych. Podstawowe kryterium doboru zakładu 

pracy/placówki, stanowi możliwość realizacji zakładanych efektów kształcenia. Ustalenia 

normalizujące współpracę pomiędzy Uczelnią a zakładem pracy/placówką w zakresie 

realizacji   efektów   kształcenia  zawarte  są  w  umowie/porozumieniu   o   współpracy  

      w zakresie realizacji praktyk zawodowych. 

 

Zakres odpowiedzialności  

 

Student: 

1. ma możliwość realizacji praktyk zawodowych na podstawie umów indywidualnych 

lub ramowych zawartych z zakładem pracy/placówką: 

                                          

                                          UMOWY RAMOWE                     UMOWY INDYWIDUALNE  

                                                realizowane 

 

 

                             POJEDYNCZO          GRUPOWO 

2. praktyki zawodowe organizuje samodzielnie;  

3. ma prawo do zgłaszania uwag dotyczących organizacji i przebiegu praktyk; 

 

Kierownik studenckich praktyk zawodowych: 

1. realizuje działania określone regulaminem praktyk zawodowych; 
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2. weryfikuje kryteria doboru  zakładów pracy/placówek; 

3. dokonuje zaliczenia praktyk zawodowych w ustalonej dla danego kierunku 

dokumentacji; 

4. składa roczne sprawozdania do Dziekana z organizacji i przebiegu praktyki 

zawodowej na danym kierunku, po zakończeniu każdego roku akademickiego; 

5. wyznacza opiekunów praktyki zawodowej z ramienia Uczelni; 

6. współdziała z opiekunami praktyk zawodowych w zakresie poprawy jakości 

kształcenia;  

7. koordynuje i nadzoruje opiekunów praktyk zawodowych z ramienia Uczelni   

w zakresie merytorycznym dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych; 

8. opracowuje, zatwierdza pod względem merytorycznym oraz składa zapotrzebowanie 

na Dzienniki Studenckich Praktyk Zawodowych/Indeksy Kształcenia Praktycznego 

  

Opiekun studenckich praktyk zawodowych z ramienia Uczelni: 

1. realizuje działania określone regulaminem praktyk zawodowych;                                                                                   

2. koordynuje i nadzoruje praktyki zawodowe zgodnie z obowiązującym 

standardem/programami w ustalonym dla niego zakresie; 

3. zgłasza kierownikowi praktyk zawodowych powtarzające się trudności i w miarę 

możliwości współdziała w zakresie ich rozwiązywania; 

4. współdziała z opiekunami praktyk w zakładzie pracy/placówce ; 

5. pełni nadzór merytoryczny nad przebiegiem praktyk zawodowych dla studentów trybu 

stacjonarnego i niestacjonarnego. 

 

Opiekun studenckich praktyk zawodowych w zakładzie pracy/placówce:  

1. organizuje, koordynuje i nadzoruje realizację praktyk zawodowych zgodnie                   

z obowiązującym standardem/programami kształcenia; 

2. zgłasza opiekunowi praktyk z ramienia Uczelni lub kierownikowi praktyk  

zawodowych powtarzające się trudności w realizowaniu praktyk zawodowych i  

            w miarę możliwości współdziała w zakresie ich rozwiązywania; 

3. współdziała z opiekunem z ramienia Uczelni i/lub kierownikiem praktyk zawodowych 

w zakresie poprawy jakości kształcenia;  

4. dokonuje oceny stopnia opanowania umiejętności praktycznych i kompetencji 

społecznych. 

  

Dziekanat:  

1. przyjmuje wypełnione umowy oraz skierowania na praktykę celem podpisania ich 

przez osoby upoważnione z ramienia Uczelni; 

2. przyjmuje podpisane przez przedstawicieli zakładów pracy/placówek skierowania 

i/lub umowy celem przygotowania wykazu przebiegu realizacji praktyk zawodowych; 

3. przekazuje kierownikom praktyk poszczególnych kierunków przygotowane wykazy 

przebiegu realizacji praktyk zawodowych celem ich zaliczenia oraz przygotowania 

niezbędnych sprawozdań;  
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4. archiwizuje Dzienniki Studenckich Praktyk Zawodowych/Indeksy Kształcenia 

Praktycznego, stanowiące dokumentację Teczki osobowej akt studenta. 

 

 

Załączniki do Procedury organizacji studenckich praktyk zawodowych: 

 

Zał. nr 1 - Regulamin praktyk zawodowych 

Zał. nr 2 - Wzór identyfikatora 

Zał. nr 3 - Skierowanie na indywidualna praktykę zawodową 

Zał. nr 4 - Wniosek o zwolnienie z praktyk 
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Załącznik nr 1 

do Procedury organizacji studenckich praktyk zawodowych 

 

 

Regulamin studenckich praktyk zawodowych 

 

 
I. Podstawa prawna 

§ 1 

Podstawę prawną regulaminu stanowią: 

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U. 2018, 

Nr 1668 z późn. zm.); 

2. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 

2016 poz. 64 z późn. zm.); 

3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o Działalności Leczniczej (Dz.U. 2011, nr 112 poz. 

654 z późn. zm.); 

4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.  

      w sprawie  warunków prowadzenia studiów (Dz.U. 2018 r. Poz. 1861); 

5. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 Nr 174 

poz. 1039 z późn. zm.),  

6. Ustawa z dnia 25 września 2015 roku o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. 2015, poz. 1994); 

7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie 

standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, 

farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 631        z późn.zm.);   

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2012, 

poz. 970); 

9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 roku  

 w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla       

uzyskiwanych w ramach  szkolnictwa wyższego  po uzyskaniu  pełnej kwalifikacji  na 

poziomie – 5 – poziomy 6-8 (Dz.U. 2018 poz. 2218); 

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu 

i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 poz. 2069); 

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek 

granicznych promieniowania jonizującego (Dz.U. 2005 nr 20, poz. 168); 

12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie praktyki 

zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów  (  Dz.U. 2017  poz.  537 

z późn. zm.). 

13. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z póź. zm.) 
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14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac 

uciążliwych,   niebezpiecznych   lub  szkodliwych dla zdrowia kobiet  w ciąży i kobiet 

karmiących dziecko piersią (Dz.U. 2017 poz. 796 );    

15. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o 

ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 poz. 1000) 

16. Regulacje wewnątrzuczelniane: 

 Statut Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;   

 Regulamin Studiów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; 

 Programy studiów dla kierunku pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, 

elektroradiologia; 

 

II. Postanowienia ogólne 

§ 2 

1. Regulamin określa zasady organizacji studenckich praktyk zawodowych. 

2. Praktyka zawodowa jest integralną częścią procesu kształcenia, którego celem jest 

przygotowanie studenta do samodzielnego pełnienia roli zawodowej, poprzez utrwalenie 

wiedzy teoretycznej, doskonalenie umiejętności praktycznych oraz kompetencji 

społecznych. 

3. Kształtowanie umiejętności praktycznych w warunkach naturalnych powinno być 

poprzedzone kształtowaniem tych umiejętności w warunkach symulowanych –  

w pracowniach umiejętności zawodowych oraz centrach symulacji medycznej. 

4. Praktyki zawodowe mają charakter obowiązkowy. Odbywają się zgodnie ze wskazanym 

na skierowaniu miejscem i terminem ustalonym indywidualnie przez studenta w okresie 

roku akademickiego i/lub w okresie wakacyjnym.  

5. Praktykom zawodowym przypisane są punkty ECTS.  Praktyka zawodowa musi być 

zrealizowana zgodnie z programem studiów i zaliczona w czasie w którym zaplanowano 

jej realizację.  

6. Miejscem praktyk zawodowych jest zakład pracy/placówka z którą Uczelnia zawiera 

umowy ramowe i indywidualne. 

 

III.  Organizacja i przebieg studenckich praktyk zawodowych 

                                                               § 3 

1. Wymiar godzin praktyki zawodowej regulują obowiązujące standardy/programy studiów. 

2. Przez „godzinę” należy rozumieć „jednostkę dydaktyczną” trwającą 45 min. 

3. Z tytułu realizacji praktyk zawodowych student nie otrzymuje wynagrodzenia. 

4. Student może realizować praktyki zawodowe systemem indywidualnym lub grupowym. 
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§ 4 

1. Za nadzór merytoryczny i przebieg praktyk zawodowych na danym kierunku studiów 

odpowiada kierownik praktyk zawodowych dla danego kierunku powołany przez 

Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach. 

2. Kierownik praktyk zawodowych, w zależności od potrzeb może powołać opiekunów 

praktyk zawodowych z ramienia Uczelni dla danego kierunku. 

3. Dobór opiekunów praktyk z ramienia Uczelni oraz zakładów pracy/placówek 

stanowiących bazę do realizacji praktyk zawodowych następuje przez kierownika 

studenckich praktyk zawodowych w oparciu o ustalone szczegółowe kryteria, 

gwarantujące prawidłową ich realizację.   
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IV. Prawa i obowiązki studenta 

§ 5 

1. Student ma prawo do: 

a. informacji dotyczących programu praktyk zawodowych, warunków zaliczenia i oceny 

jego postępów w kształtowaniu kompetencji; 

b. udziału w pracy zespołu terapeutycznego w zakresie przewidzianym programem 

praktyki zawodowej; 

c. rzetelnej i obiektywnej oceny postępów w realizowaniu efektów kształcenia  

w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych;   

d. 30 minutowej przerwy w ciągu dyżuru/dnia praktyki, a w przypadku dyżuru 

trwającego powyżej 8 godz. do dwóch przerw. Przerwy tej nie wlicza się do wymiaru 

godzinowego praktyki.  

2. Student zobowiązany jest do: 

a. zaliczenia praktyki w pełnym wymiarze godzinowym zgodnie z profilem praktyki  

i programem studiów (efektami kształcenia); 

b. posiadania aktualnej książeczki zdrowia dla potrzeb sanitarno–epidemiologicznych 

oraz Dziennika Studenckich Praktyk Zawodowych/Indeksu Kształcenia Praktycznego, 

a w przypadku studentów kierunku elektroradiologia aktualnego zaświadczenia 

lekarskiego o zdolności do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie 

jonizujące.  

Studentów SUM w Katowicach obowiązuje również ubezpieczenie od następstw 

nieszczęśliwych wypadków (NNW-polisa potwierdzająca zawarcie ubezpieczenia od 

następstw nieszczęśliwych wypadków, w ramach którego studentom przysługuje 

zwrot udokumentowanych kosztów profilaktycznego leczenia poeskpozycyjnego), 

które jest warunkiem przyjęcia na praktykę studencką (umowa w sprawie prowadzenia 

studenckich praktyk zawodowych); 

c. udziału w praktykach zawodowych w pełnym umundurowaniu przyjętym na danym 

kierunku (mundurek, wygodne, bezpieczne obuwie, identyfikator) zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w danej placówce. Nie dopuszcza się noszenia zbędnej biżuterii, 

kolorowych jaskrawych dodatków (np. rajstop), jaskrawego makijażu, zdobienia 

paznokci i noszenia rozpuszczonych włosów. Ustalony wzór identyfikatora 

obowiązuje wszystkich studentów; 

d. posiadania  w  trakcie  praktyki  zawodowej  niezbędnych  akcesoriów  ( np. długopisu  

z niebieskim i czerwonym wkładem, zegarka z sekundnikiem, zeszytu 

przedmiotowego - jeśli taki jest prowadzony); 

e. systematycznego i punktualnego uczęszczania na  praktyki  zawodowe zgodnie z 

grafikiem dyżurów/harmonogramem  w terminie wskazanym w skierowaniu na 

praktykę zawodową:  

 każda nieobecność nieusprawiedliwiona (spóźnienie, wcześniejsze zakończenie 

dyżuru) jest podstawą do niezaliczenia praktyki;  
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 wszelkiego rodzaju niedyspozycje występujące w czasie lub bezpośrednio przed 

rozpoczęciem praktyki  powinny być zgłoszone opiekunowi praktyki w zakładzie 

pracy/placówce. 

 każda usprawiedliwiona nieobecność, spóźnienie lub wcześniejsze zakończenie 

dyżuru, powinny być odpracowane; 

 podstawą do usprawiedliwienia nieobecności, spóźnienia lub wcześniejszego 

zakończenia dyżuru jest zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie z urzędów lub 

zakładu pracy/placówki, wypadek losowy; 

 w przypadku nieobecności na praktykach zawodowych, student jest zobowiązany  

w miarę możliwości, w ciągu trzech dni powiadomić opiekuna praktyki   

w zakładzie pracy/placówce, w której odbywa praktykę zawodową; 

f. poinformowania opiekuna w placówce o sytuacjach mogących mieć wpływ na 

realizację praktyk zawodowych zgodnie z zapisami  Kodeksu pracy (Dz.U. 1974 nr 24 

poz. 141 z póź. zm.)  oraz   Rady Ministrów z dnia 03 kwietnia 2017 r. w sprawie 

wykazu prac uciążliwych,   niebezpiecznych   lub  szkodliwych dla zdrowia kobiet  w 

ciąży  i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U. 2017 poz. 796 );   

 w sytuacji narażenia na działanie czynników szkodliwych, student – ze względu na 

stan zdrowia – może zostać odsunięty od możliwości realizacji praktyki 

zawodowej, 

 kontynuacja zajęć o charakterze praktycznym odbywa się – na wniosek studenta – 

po okazaniu zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do 

realizowania praktyk zawodowych lub w przypadku ciąży, po okresie połogu  

(6 tygodni po porodzie),   

g. systematycznego zaliczania umiejętności zawodowych wymienionych w Dzienniku 

Studenckich Praktyk Zawodowych/Indeksie Kształcenia Praktycznego, który   stanowi   

dokumentację   praktyki   i  jest w posiadaniu studenta:  

 zwraca się uwagę, że poświadczanie nieprawdy jest karalne;  

 Dziennik Studenckich Praktyk Zawodowych/Indeks Kształcenia Praktycznego  

po zakończeniu toku kształcenia i zaakceptowaniu przez kierownika praktyk na 

poszczególnych kierunkach, zostaje złożony w Dziekanacie i stanowi 

dokumentację Teczki akt osobowych studenta; 

h. przestrzegania postanowień Ustawy o ochronie danych osobowych, (DZ. U. 2018 poz. 

1000) przepisów BHP, regulaminów szpitalnych oraz obowiązujących w danej 

placówce standardów postępowania; 

i. podejmowania wszelkich działań w zgodzie z zasadami etyki i deontologii; 

j. przestrzegania tajemnicy zawodowej, ochrony danych osobowych, praw pacjenta oraz 

praw autorskich personelu i placówki. Z tego powodu nie zezwala się na korzystanie  

z dyktafonów, aparatów fotograficznych i innych urządzeń służących do 

nagrywania/odtwarzania głosu i/lub obrazu, a także wynoszenia dokumentacji lub jej 

wzorów poza miejsce ich udostępnienia. W dokumentacji dydaktycznej student 

zobowiązany jest do posługiwania się inicjałami, w celu uniemożliwienia identyfikacji 

pacjenta osobom nieupoważnionym; 
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k. przestrzegania zasad indywidualnej kontroli dozymetrycznej ustalonych dla kierunku 

elektroradiologia oraz posiadania dozymetru osobistego podczas praktyk zawodowych 

w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące; 

l. przestrzegania przepisów wynikających z odrębnych regulacji prawnych dla danego 

zawodu. 

 

V. Warunki zaliczania praktyki zawodowej 

 

§ 6 

 

1.  Praktyka zawodowa jako integralna część procesu dydaktycznego jest obowiązkowa; 

2. Na wniosek studenta (zał. nr 4 do Procedury organizacji studenckich praktyk 

zawodowych)  Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach może - po uprzednim 

zaopiniowaniu przez kierownika praktyk zawodowych  podjąć decyzję związaną ze 

zwolnieniem studenta z obowiązku realizacji praktyki zawodowej na podstawie 

udokumentowanego zrealizowania efektów kształcenia/programu studiów w zakresie 

treści objętych praktyką; 

3. Niespełnienie przez studenta wymagań proceduralnych stanowi podstawę do 

niezaliczenia praktyki. 

4. Brak zaliczenia praktyki zawodowej skutkuje niezliczeniem roku studiów. 

5. Miejsce i czas odbywania praktyki, oraz wymiar godzinowy praktyki odnotowuje się  

w Dzienniku Studenckich Praktyk Zawodowych/Indeksie Kształcenia Praktycznego, w 

miejscu przewidzianym na wpis dotyczący realizacji praktyk zawodowych. 

6. W ramach praktyki zawodowej w danej dziedzinie, student zobowiązany jest do 

przygotowania ustalonej dokumentacji (np. procesu pielęgnowania wybranego pacjenta, 

studium przypadku, i inne). Przygotowanie i złożenie tej dokumentacji jest warunkiem 

zaliczenia danej praktyki. Dokumentację student przygotowuje i składa wraz 

Dziennikiem  Studenckich  Praktyk  Zawodowych/Indeksem  Kształcenia  Praktycznego,  

u opiekuna praktyk z ramienia Uczelni.  

7. Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje kierownik studenckich praktyk zawodowych po 

spełnieniu przez studenta wszystkich wymagań opisanych w niniejszym regulaminie.   

 

 

VI. Kryteria oceniania umiejętności praktycznych 

§ 7 

1. W ramach poszczególnych obszarów kształcenia stosuje się szczegółowe kryteria 

oceniania specyficzne dla danego kierunku (pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia 

i elektroradiologia).    

2. Kryteria oceniania stanowią integralną część szczegółowych warunków zaliczenia 

praktyki dla danego kierunku. 
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3. Ocenie podlega bezpośrednio praca studenta w placówce, jak również spełnienie 

wymagań programowych odnośnie zakresu prowadzonej dokumentacji w ramach 

praktyki. 
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VII. Dokumenty i formularze 

§ 8 

1. Dokumentacja praktyk zawodowych uzależniona jest od specyfiki kierunku. 

2. Ogólną dokumentację stanowią: 

a. Umowa o współpracy w zakresie realizacji praktyk zawodowych pomiędzy Uczelnią  

a zakładem pracy/placówką; 

b. Dziennik Studenckich Praktyk Zawodowych/Indeks Kształcenia Praktycznego ( dla 

poszczególnych kierunków  i poziomów studiów);   

c. Kryteria oceny umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych, 

d. Sprawozdania kierownika praktyki zawodowej z organizacji i przebiegu kształcenia 

praktycznego. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

§ 9 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia 
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Załącznik nr 2 

do Procedury organizacji studenckich praktyk zawodowych 

 

 

 

Wzór identyfikatora 

 

 

 

 

 

 
 

              Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach 

 

              Kierunek …………………………………….. 

 

              ………………………………………………… 
                     Imię i nazwisko studenta 
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Załącznik nr 3 

do Procedury organizacji studenckich praktyk zawodowych 
 

 
                                                                                                                                      Katowice, ………………………..  

  

Skierowanie na indywidualną praktykę zawodową 

Zwracam się  z  uprzejmą  prośbą o  przyjęcie  na  praktyki  zawodowe  studenta  Wydziału Nauk 

o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: 

 

      Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………….............................. 

Nr albumu…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kierunek……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rok studiów……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

      na praktykę zawodową w terminie ………………………………………………………………………………………….. 

      miejsce realizacji praktyki:………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa placówki……………………………………………………………………………................................................ 

Adres placówki…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko opiekuna praktyki w zakładzie pracy/placówce 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko opiekuna praktyki z ramienia Uczelni 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Przedmiot/Świadczenia* Liczba godzin 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………….  …………. ……………………………………………….. 
Pieczątka i podpis przedstawiciela zakładu pracy/placówki Pieczątka i podpis osoby upoważnionej do wydania skierowania ze 

strony Wydziału SUM 

 

*dotyczy kierunku położnictwo 

 
Koszty procedury postępowania poekspozycyjnego związanego z narażeniem studentów na kontakt z materiałem potencjalnie zakaźnym w 
trakcie odbywania praktyki zawodowej, w tym zlecenia leczenia zgodnie z art. 41 ust. 5 Ustawy z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 151 z późn. zm.); finansowane będą w ramach zawartej 
przez studentów polisy, potwierdzającej zawarcie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, w ramach którego studentom 
przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów profilaktycznego leczenia poeskpozycyjnego. 
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Załącznik nr 4 

do Procedury organizacji studenckich praktyk zawodowych 
 

 

Imię i nazwisko      Miejscowość, data……………………….. 

Kierunek studiów 

rok studiów  

tel. kontaktowy 

adres e-mail 

 
Szanowny Pan 

………………………………………………. 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach 

Przez 

Panią/Pana 

………………………………………………... 

Kierownika studenckich praktyk zawodowych na 

kierunku …………………………………...... 

 

 
 Zwracam się z uprzejmą prośba o zwolnienie z praktyki ................................ przewidzianej na 

roku................................w ilości godzin........................na podstawie umowy o pracę/umowy 

zlecenie/umowy o wolontariat w ..............(podać nazwę placówki) na stanowisku .................................  

 

Uzasadnienie: 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

....……………………………………….. 

                            Podpis studenta 

Opinia Kierownika Studenckich Praktyk Zawodowych  

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

        

        ..……………………………………………. 
                                                                                                                                                                    Podpis Kierownika  

Decyzja Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach 

 ……………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                                        

      ..……………………………………………… 
                                                                                                                                                                       Podpis Dziekana  

wymagane załączniki*: 

1. kserokopia umowy o pracę lub zaświadczenie 

2. opinia przełożonego w odniesieniu do kompetencji społecznych (zgodnie z efektami kształcenia)  

3. zakres obowiązków/potwierdzenie uzyskanych efektów kształcenia 

4. dziennik studenckich praktyk zawodowych/indeks kształcenia praktycznego 

*niepotrzebne skreślić 
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