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1. Wymiar godzinowy praktyki (1h – 45 min.): 84 godziny dydaktyczne  

 

2. Termin realizacji praktyk:     08.07.2023 r. – 31.08.2023 r.    

                                                      
3. Cel praktyki: Celem praktyk zawodowych jest nabycie umiejętności praktycznego 

wykorzystania nabytej w toku studiów wiedzy na stanowisku właściwym dla 

studiowanego kierunku i specjalności. Celem praktyk będzie również zapoznanie 

z zasadami funkcjonowania i zakresem systemu ochrony zdrowia pracowników, 

zapoznanie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sposobami 

przeciwdziałania zagrożeniom zdrowotnym w środowisku pracy, w jednostkach 

w których realizowane są praktyki. W czasie praktyk zawodowych studenci kształtują 

umiejętność wykorzystania w praktyce zdobytej w toku studiów wiedzy teoretycznej. 

 

4. Miejsce odbywania praktyki:  

• Placówki naukowo-badawcze zajmujące się problematyką zdrowia publicznego, 
zdrowia środowiskowego oraz medycyną pracy: 

• Organizacje sprawujące nadzór nad pracującymi: 
• Zakłady pracy zatrudniające powyżej 100 pracowników: 
• Firmy akredytacyjne, certyfikujące, konsultingowe i szkoleniowe zajmujące się 

problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochroną przeciwpożarową: 
 

 

5. Zadania szczegółowe w poszczególnych miejscach odbywania praktyki: 
Placówki naukowo-badawcze zajmujące się problematyką zdrowia publicznego, 
zdrowia środowiskowego oraz medycyną pracy: 

• Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną i podstawowymi zadaniami 
placówki naukowo- badawczej, 

• Uczestnictwo w pracach placówki związanych z oceną ryzyka zawodowego 
i oddziaływania środowiska pracy na zdrowie pracowników, 



 

• Zapoznanie się z chorobami spowodowanymi narażeniem na szkodliwe 
czynniki występujące w miejscu pracy, 

• Zapoznanie się z działaniami organizacji na rzecz promocji i profilaktyki 
zdrowia. 

 
Organizacje sprawujące nadzór nad pracującymi: 

• Zapoznanie z metodami nadzoru nad warunkami pracy, higieną środowiska 
pracy  
i bezpieczeństwem żywności, 

• Zapoznanie się z zasadami nadzoru nad warunkami zdrowotnymi procesów 
produkcji i obrotu przedmiotami, materiałami, narzędziami oraz innymi 
wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie pracowników, 

• Zapoznanie się z zasadami nadzoru w zakresie przestrzegania przepisów 
higienicznych przez osoby wprowadzające substancje lub preparaty 
chemiczne do obrotu na terytorium kraju oraz przez użytkowników tych 
substancji. 

 
Zakłady pracy zatrudniające powyżej 100 pracowników: 

• Pełnienie roli pomocników administracyjnych i technicznych specjalisty do 
spraw BHP, 

• Pełnienie roli pomocników specjalisty do spraw BHP w zakładzie pracy, 
• Pełnienie roli pomocników przy szacowaniu ryzyka zawodowego, 

dostosowywaniu warunków pracy do obowiązujących normatywów 
higienicznych, 

• Wypełnianie dokumentacji powypadkowej, 
• Realizacja zadań wynikających z systemu zarządzania bezpieczeństwem 

i higieną pracy. 
 
Firmy akredytacyjne, certyfikujące, konsultingowe i szkoleniowe zajmujące się 
problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochroną przeciwpożarową: 

• Uczestnictwo w pracach placówki związanych z oceną ryzyka zawodowego 
i oceną narażenia na szkodliwe czynniki środowiska pracy oraz 
dostosowywaniu warunków pracy do normatywów higienicznych, 

• Uczestnictwo w pracach placówki związanych z akredytacją bądź certyfikacją 
firm i wyrobów, 

• Wypełnianie i przygotowywanie dokumentacji dotyczącej tych procedur, 
• Realizacja zadań wynikających z systemu zarządzania bezpieczeństwem 

i higieną pracy, 
• Zapoznanie się z działaniami organizacji na rzecz promocji i profilaktyki 

zdrowia. 
 

6. Student podczas praktyki realizuje następujące efekty uczenia się: 
• posiada umiejętność integrowania wiedzy teoretycznej z praktyką w zakresie 

komunikowania się i pracy w zespole. Potrafi planować procesy komunikacyjne tak, 
aby osiągać wyznaczone cele. Posiada umiejętności oceniania jakości i skuteczności 
komunikowania na różnych poziomach, 

• planuje, wdraża, monitoruje, ewaluuje i ocenia programy w obszarze ochrony zdrowia 
pracujących, działalności profilaktycznej, informacyjnej, edukacyjnej oraz 
szkoleniowej, 

• posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego 
problemu i przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie, 

• potrafi opracować program w zakresie edukacji zdrowotnej dla wybranych grup 
społecznych i jednostek, 



 

• zna poziom swoich kompetencji i jest gotów do korzystania z pomocy ekspertów, 
współpracuje w zespole interdyscyplinarnym, zgodnie z zasadami etyki zawodowej 
i uregulowaniami prawnymi. 
 

7. Student skierowany na praktykę zobowiązany jest do: 

• przestrzegania przepisów obowiązujących w Instytucji, 

• przestrzegania ustalonego przez Instytucję porządku i dyscypliny pracy, 

• przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej, 

• przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych, 

• wykonywania poleceń Opiekuna Praktyki w miejscu jej wykonywania, 

• prowadzenia dziennika praktyk, w którym codziennie odnotowuje zakres 

wykonywanych czynności oraz czas ich trwania. 

• przestrzegania zarządzeń  państwowych oraz wewnętrznych instytucji w jakiej 

odbywana jest praktyka związane z pandemią. 

 

8. Podstawą zaliczenia praktyki jest: 

• odbycie praktyki w pełnym wymiarze godzin, 

• przedłożenie wyznaczonemu przez Dziekana Opiekunowi Praktyk wypełnionego 

Dziennika praktyk, Kwestionariusza oceny praktyki i Kwestionariusza samooceny 

Studenta oraz oceny miejsca realizacji praktyk. 

 

9. Zaliczenia praktyki na podstawie w/w dokumentów dokonuje wyznaczony przez 

Dziekana Opiekun Praktyki. 

 

10.  Zaliczenie praktyki jest warunkiem zaliczenia roku. 

 

11. Termin rozliczenia praktyki przez studenta i uzyskania zaliczenia, będzie wyznaczony 

przez Opiekuna praktyk (zgodnie z Zarządzeniem Rektora Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Katowicach w sprawie: organizacji roku akademickiego). 


