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P-WZP-2 

STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 
 

1. ZAKRES PROCEDURY 

Procedura dotyczy Studentów Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  

w Katowicach oraz Opiekunów Praktyk Studenckich. Przedmiotem Procedury jest określenie celów, procesu 

organizacji, realizacji i dokumentowania praktyk studenckich. 

 

2. TERMINOLOGIA  

• Praktyka – zajęcia Studenta realizowane wg indywidualnego programu, mające na celu: 

o    poszerzanie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności praktycznych oraz ich 

wykorzystanie w pracy zawodowej, a ponadto stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej 

Studentów na rynku pracy, 

o    połączenie wiedzy teoretycznej, nabytej w toku studiów zgodnie z wybranym kierunkiem,  

z jej praktycznym stosowaniem w wybranej przez Studenta organizacji,  

o    przeprowadzenie badań lub obserwacji potrzebnych do przygotowania pracy dyplomowej. 

• Opiekun Praktyk – osoba powołana przez Dziekana spośród Nauczycieli Akademickich Wydziału  

do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad praktykami na danym kierunku studiów. 

• Koordynator Praktyk - osoba powołana przez Dziekana spośród Członków Podzespołu ds. Jakości 

Kształcenia do sprawowania nadzoru nad praktykami realizowanymi w Wydziale Zdrowia Publicznego 

w Bytomiu. 

• Miejsce realizacji praktyk – wszelkiego rodzaju jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa, instytucje, 

zakłady, itp., w których odbywana jest praktyka i których charakter działania związany jest  

z kierunkiem odbywanych przez Studenta studiów. 

• Wymiar godzinowy praktyki – liczba godzin realizowanych w miejscu odbywania praktyk 

• Program praktyki – ogólny zakres czynności do zrealizowania w okresie praktyki. 

• Student – Student Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu. 

• SUM – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. 

 

 

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

3.1 Nadzór ze strony Uczelni nad odbywanymi przez Studentów praktykami sprawują Opiekunowie Praktyk, 

którymi są Nauczyciele Akademiccy wyznaczeni przez Dziekana. 

3.2 Opiekun Praktyk na danym kierunku studiów odpowiada za: 
3.2.1 ustalenie szczegółowego programu praktyk studenckich zgodnie z programem nauczania 

właściwym dla danego kierunku studiów i specjalności, 
3.2.2 przedstawienie Studentom celów, założeń programowych, terminów realizacji oraz warunków 

zaliczenia praktyk, 
3.2.3 ocenę merytoryczną i akceptację wybranej przez Studenta Instytucji, w której planowana jest 

realizacja praktyki, 
3.2.4 potwierdzenie  podpisem skierowania Studenta na praktykę, 

3.2.5 prowadzenie rejestru wydanych skierowań, 

3.2.6 nadzór nad realizacją praktyk,  

3.2.7 przeprowadzenie hospitacji praktyk i prowadzenie ich rejestru, 
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3.2.8 zaliczenie praktyk studenckich, które odbywa się na podstawie dostarczonego przez Studenta 

dziennika praktyk, kwestionariusza oceny praktyki, kwestionariusza samooceny Studenta i oceny 

miejsca realizacji praktyki, 

3.2.9 dokonanie odpowiedniego wpisu w protokole zaliczeniowym. 

3.3 Opiekun praktyk na danym kierunku przeprowadza hospitacje praktyk z wykorzystaniem obowiązującego 

na SUM protokołu hospitacji oraz do dnia 15 października przekazuje sprawozdanie z przebiegu praktyk 

i hospitacji Koordynatorowi Praktyk i Dziekanowi. Koordynator do dnia 31 października przekazuje 

sprawozdanie zbiorcze Przewodniczącemu Podzespołu ds. Jakości Kształcenia (Zarządzenie Rektora 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: wprowadzenia Procedury hospitacji zajęć 

dydaktycznych i praktyk w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach wraz z załącznikami). 

3.3.1 Hospitacje przeprowadzane przez Opiekunów praktyk powinny obejmować min 10% (jednak  

nie mniej, niż 5) losowo wybranych miejsc praktyk wskazanych dla kierunku/specjalności studiów.  

W przypadku, gdy praktyka jest realizowana w podmiocie innym niż szpital kliniczny SUM lub w innych 

uzasadnionych przypadkach (np. niekorzystna sytuacja epidemiczna), dopuszcza się przeprowadzenie 

hospitacji drogą telefoniczną lub elektroniczną. 

3.4. Wpisu w Wirtualnej Uczelni, potwierdzającego zaliczenie praktyki, dokonuje Opiekun Praktyk lub osoba 

upoważniona przez Kierownika Jednostki. 

4. OBOWIĄZKI  

4.1 Do obowiązków Studenta w miejscu odbywania praktyki należy: 

• przestrzeganie przepisów prawa pracy obowiązujących w Instytucji oraz regulaminów wewnętrznych, 

w tym m. in. przestrzeganie zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej, przestrzeganie przepisów  

o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych, 

• odbycie praktyk studenckich zgodnie ze szczegółowym programem praktyk w określonym terminie, 

• posiadanie aktualnych badań lekarskich oraz, o ile instytucja wymaga, aktualnej książeczki do celów 

sanitarno-epidemiologicznych i odzieży ochronnej, 

• posiadanie indywidualnej polisy potwierdzającej ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 

wypadków, 

• posiadanie dziennika praktyk. 

4.2 Student może być odwołany z praktyki na wniosek Instytucji, w której odbywa praktykę, jeśli naruszy 

obowiązujące w niej przepisy. 

4.3 Student ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy na terenie Instytucji, w której odbywa 

praktykę. 

4.4 Nieobecność Studenta na praktyce może być usprawiedliwiona jedynie zaświadczeniem lekarskim lub 

innym wiarygodnym dokumentem potwierdzonym przez stosowną instytucję. Jeżeli praktyka nie może być 

realizowana w ustalonym terminie Student zobowiązany jest zgłosić ten fakt u Opiekuna Praktyki oraz  

w Dziekanacie, celem sporządzenia aneksu do umowy z nowym terminem odbywanej praktyki. 

4.5 Kierownik Instytucji, w której odbywa się praktyka, lub wyznaczona przez niego osoba jest zobowiązany do: 

• zapoznania Studenta z zasadami BHP oraz regulaminem obowiązującym w miejscu odbywania 

praktyki, 

• ustalenia szczegółowego planu pracy Studenta w czasie trwania praktyki, 

• sprawowania bezpośredniej kontroli nad pracą Studenta w czasie trwania praktyki, 

• wypełnienia kwestionariusza oceny praktyki. 

4.6 Pozostałe obowiązki Instytucji reguluje umowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk. 
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5. OPIS POSTĘPOWANIA 

5.1 Praktyki studenckie stanowią integralną cześć procesu kształcenia i podlegają zaliczeniu. 

5.2 Na wniosek Studenta (załącznik nr 6) Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu może,  

po uprzednim zaopiniowaniu przez Opiekuna Praktyk, podjąć decyzję o zaliczeniu Studenta praktyki 

studenckiej. Powyższe odbywa się na podstawie udokumentowanego zrealizowania efektów uczenia się 

opisanych w programie studiów dla danego kierunku.  

5.3 Praktyki studenckie są bezpłatne, a wszelkie koszty wynikające z ich odbywania ponosi Student. 

5.4 Praktyka studencka powinna odpowiadać charakterowi studiów na określonym kierunku, stopniu oraz 

specjalności, realizowanych w Wydziale. 

5.5 Dziekan zatwierdza opracowane przez Opiekunów Praktyk szczegółowe programy praktyk studiów 

realizowanych na określonym stopniu, kierunku, specjalności. 

5.6 Wymiar godzinowy praktyk oraz liczbę przyznanych punktów ECTS za jej zaliczenie w poszczególnych latach 

określają kierunkowe plany studiów. 

5.7 Odbywanie praktyk przez Studenta nie może kolidować z zajęciami dydaktycznymi. 

5.8 Warunkiem odbycia praktyk przez Studenta jest zawarcie stosownej umowy pomiędzy instytucją a Uczelnią. 

5.9 Uczelnia obejmuje Studentów kierowanych na praktykę zbiorowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności 

cywilnej (OC). 

5.10 Student może odbywać praktykę studencką za granicą w oparciu o obowiązujące przepisy (Regulamin  

w sprawie zasad i kryteriów naboru studentów, doktorantów i pracowników Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Katowicach na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, Mobilność 

Edukacyjna). 

5.11 Przed rozpoczęciem praktyk studenckich Student otrzymuje z Dziekanatu dziennik praktyk oraz pobiera  

ze strony internetowej Uczelni (www.sum.edu.pl) załączniki niezbędne do realizacji praktyki, tj.:  

• program praktyk, 

• kwestionariusz oceny praktyki, 

• kwestionariusz samooceny Studenta i oceny miejsca realizacji praktyki. 

5.12 Opiekun Praktyk wydaje Studentowi skierowanie na praktykę stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej 

procedury. 

5.13 Dziekanat sporządza odpowiednią umowę (załącznik nr 3) na podstawie wypełnionego przez wybraną 

Instytucję skierowania (załącznik nr 2) dostarczonego przez Studenta do Dziekanatu najpóźniej 2 tygodnie 

przez planowanym terminem rozpoczęcia praktyk. 

5.14 Po zakończeniu praktyki Student zobowiązany jest do uzyskania od Opiekuna Praktyk z ramienia jednostki, 

w której odbywana jest praktyka, wypełnionego kwestionariusza oceny praktyki (załącznik nr 4)  

i dostarczenia go wraz z dziennikiem praktyk i kwestionariuszem samooceny Studenta i oceny miejsca 

realizacji praktyki (załącznik nr 5) Opiekunowi Praktyk, który na tej podstawie może dokonać zaliczenia 

praktyki. 

5.15 Termin składania do Opiekuna Praktyk dokumentów dotyczących zaliczenia praktyk ustala Opiekun 

Praktyk w porozumieniu z Dziekanatem. 

5.16 Opiekun praktyk prowadzi ewidencję praktyk, może być ona prowadzona w formie papierowej lub 

elektronicznej i powinna zawierać co najmniej następujące informacje: 

• imię i nazwisko Studenta, 

• termin i miejsce realizacji praktyki, 

• zaliczenie/niezaliczenie praktyki. 

Ponadto Opiekun w ramach ewidencji praktyk powinien posiadać: 

• kopię skierowania, 

• kwestionariusz oceny praktyki,  
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• kwestionariusz samooceny Studenta i oceny miejsca realizacji praktyki. 

 

6. WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYKI STUDENCKIEJ 

6.1 Warunkiem zaliczenia praktyk studenckich przez Studenta jest: 

• odbycie praktyk w ustalonym terminie, 

• przedłożenie wyznaczonemu przez Dziekana Opiekunowi Praktyk wypełnionego dziennika praktyk, 

kwestionariusza oceny praktyki, kwestionariusza samooceny Studenta i oceny miejsca realizacji 

praktyki oraz uzyskanie wpisu zaliczenia w protokole (Wirtualna Uczelnia). 

6.2 W wyjątkowych sytuacjach o zaliczeniu praktyki studenckiej decyduje Dziekan po zasięgnięciu pisemnej 

opinii Opiekuna Praktyk. 

6.3 Niezaliczenie praktyk studenckich jest jednoznaczne z niezaliczeniem roku. 

 

7. PRZEPISY KOŃCOWE 

W sytuacjach szczególnych, nie uwzględnionych w przedmiotowej procedurze, decyzje podejmuje Dziekan 

Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu. Decyzja Dziekana Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu jest 

wiążąca.  

 

8. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ 

• Zarządzenie Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: wprowadzenia 

Procedury hospitacji zajęć dydaktycznych i praktyk w Śląskim Uniwersytecie Medycznym 

w Katowicach, 

• Regulamin studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, 

• Plany studiów na poszczególnych kierunkach i specjalnościach, 

• Programy praktyk na poszczególnych kierunkach i specjalnościach studiów. 

 

9. ZAŁĄCZNIKI 

• Załącznik 1 P-WZP-2 – Regulamin praktyk studenckich 

• Załącznik 2 P-WZP-2 – Skierowanie na praktykę do placówek nie mających umowy z SUM, 

• Załącznik 3 P-WZP-2 – Umowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych (WZÓR), 

• Załącznik 4 P-WZP-2 – Kwestionariusz oceny praktyki, 

• Załącznik 5 P-WZP-2 – Kwestionariusz samooceny Studenta i oceny miejsca realizacji praktyki, 

• Załącznik 6 P-WZP-2 – Wniosek o zaliczenie praktyk. 

• Załącznik 7 P-WZP-2 – Szczegółowy program praktyk (WZÓR) 
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