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ZASADY:
1. Dziennik praktyk należy wypełniać w sposób staranny i czytelny.

2. Nie należy używać korektorów i zakreślaczy

3. Dziennik powinien być wypełniany na bieżąco podczas trwania 

praktyki z pomocą opiekuna z ramienia apteki

4. Praktykant prowadzi dziennik praktyki zawodowej w aptece, w którym 

odnotowuje wykonywane czynności praktyczne oraz nabywane 

umiejętności. Wykonanie czynności i nabycie umiejętności potwierdza 

opiekun 

5. W przypadku odbywania praktyki w kilku aptekach lub odbywania 

praktyki z przerwami wpisy w dzienniku praktyki zawodowej w aptece 

obejmują informacje dotyczące przebiegu kolejnych etapów praktyki w 

każdej z aptek, z uwzględnieniem dat rozpoczęcia i zakończenia 

okresu ich trwania

6. Po zakończeniu praktyki praktykant przedkłada dziekanowi 

wypełniony dziennik praktyki zawodowej w aptece



STRONA 1 

Dane uzupełnia Pracownik Dziekanatu Wydziału 

Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu 

Miejsce na CZYTELNY własnoręczny podpis Studenta

Zdjęcie o wymiarach 45 x 65 mm



CZĘŚĆ I 
TYGODNIOWY WYKAZ CZYNNOŚCI PRAKTYCZNYCH 

WYKONYWANYCH PRZEZ PRAKTYKANTA

Każda strona powinna zawierać informacje o czynnościach 

wykonywanych każdego dnia tygodnia (1 strona = 1 tydzień) 

Proszę o wpisanie daty w formacie:

Np. 05.03.2021

PROSZĘ NIE WPISYWAĆ GODZIN !

Daty muszą być zgodne z Miesięcznym 
harmonogram praktyki zawodowej w aptece

Wykaz czynności praktycznych w podziałem na każdy 

dzień tygodnia

W przypadku dnia wolnego, zdarzenia losowego, 

przebywania na zwolnieniu lekarskim, udziału w szkoleniu, 

dnia rektorskiego lub dziekańskiego należy podać datę 

oraz rodzaj/przyczynę absencji. 

Miejsce na pieczęć i podpis Opiekuna 

praktyki (z ramienia apteki)



CZĘŚĆ II
WYKAZ ZALICZONYCH UMIEJĘTNOŚCI 
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PRAKTYKI

Należy uzupełnić wykaz umiejętności zgodny z 

Ramowym Programem Praktyki Zawodowej w 

Aptece stanowiącym Załącznik Nr 1 do 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 

lutego 2009 r. w sprawie praktyki zawodowej w 

aptece. 

Każda umiejętność MUSI zostać potwierdzona 

przez Opiekuna praktyki (z ramienia Apteki)



CZĘŚĆ III
UDZIAŁ W POSIEDZENIACH NAUKOWO -SZKOLENIOWYCH 
LUB INNYCH FORMACH SZKOLENIA

Należy podać: 

1. Nazwę oraz adres organizatora szkolenia 

(dodatkowo pieczęć jeżeli jest to możliwe)

2. Temat szkolenia

3. Liczbę godzin dydaktycznych szkolenia

4. Datę realizacji (ewentualnie podpis osoby 

prowadzącej szkolenie, jeżeli jest to możliwe)

Każde szkolenie/posiedzenie MUSI być potwierdzone uzyskaniem 

certyfikatu/ zaświadczenia, którego kopia powinna zostać wpięta 

do dziennika praktyki zawodowej w aptece.



CZĘŚĆ IV
OPINIA OPIEKUNA

W tym miejscu Opiekun praktyki z ramienia Apteki 

wystawia opienię Studentowi realizującemu pod 

jego nadzorem sześciomiesięczną praktykę 

zawodową. 

W przypadku praktyki dzielonej należy:

• Pierwszą opinię dołączyć osobno do dziennika 

praktyk (opinia musi zawierać pieczęć i podpis 

osoby sporządzającej praktykę)

• Druga opinia (końcowa) powinna zostać 

wypisana bezpośrednio w dzienniku praktyki 

zawodwej w aptece 



CZĘŚĆ V
ZALICZENIE PRAKTYKI

Praktykę zalicza dziekan na podstawie wymaganych 
wpisów w dzienniku praktyki zawodowej w aptece, w tym 
na podstawie opinii opiekuna.

Dodatkowo należy wpiąć do dziennika praktyki 
zawodowej opinię Opiekuna dydaktycznego z ramienia 
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Podpis Opiekuna 

praktyki z ramienia 

Apteki + pieczęć

Podpis Kierownika Apteki + 

pieczęć

Jeżeli Kierownik  jest jednocześnie 

Opiekunem praktyki należy 

wypełnić w dwóch miejscach

Pieczęć Apteki 

Wypełnia Opiekun 

praktyki 


