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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: Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania nabytej w toku studiów 

wiedzy na stanowisku koordynatora w opiece onkologicznej w jednostkach służby 

zdrowia, które prowadzą diagnostykę i leczenie chorych onkologicznych. Celem praktyk 

będzie również zapoznanie z zasadami funkcjonowania i zakresem działalności  

ośrodków, 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:  Szpitale  lub ośrodki onkologiczne w których realizowana 

jest Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DILO). Placówka wybrana przez 

studenta umożliwiająca realizację czynności wynikających z programu praktyk 

zawodowych, np.: Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach, Zagłębiowskie Centrum 

Onkologii w Dąbrowie Górniczej, Katowickie Centrum Onkologii, Uniwersyteckie 

Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 

w Katowicach, Beskidzkie Centrum Onkologii w Bielsku-Białej, szpitale marszałkowskie, 

itd. 

 

5. Zadania szczegółowe w poszczególnych miejscach odbywania praktyki: 

• uczestniczenie w organizowaniu procesu diagnostyczno-terapeutycznego w ramach 

realizowanej Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego przy osobach 

odpowiedzialnych z ramienia palcówki za ten proces, 

• obecność na posiedzeniach konsylium (w przypadku wyrażenia zgody przez osoby 

decyzyjne), 

• uczestniczenie w realizacji planu leczenia pacjenta ustalonego przez konsylium przy 

osobach odpowiedzialnych z ramienia palcówki za ten proces, 



 

• uczestniczenie w wypełnianiu karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DILO) 

pod opieką osoby odpowiedzialnej za ten proces, 

• uczestniczenie w działaniach zapewniających kompletność dokumentacji związanej 

z kartą diagnostyki i leczenia pacjenta (DILO), 

• udzielanie pacjentowi i/lub rodzinie pacjenta informacji związanych z procesem 

diagnostyki i planowanego leczenia onkologicznego przy osobach odpowiedzialnych 

z ramienia palcówki za ten proces, 

• współpraca z personelem medycznym oraz pozostałymi komórkami organizacyjnymi 

w wyznaczonym zakresie, 

• zapoznanie się z zasadami wypełniania dokumentacji związanej ze 

sprawozdawczością do Krajowego Rejestru Nowotworów, 

• udział w realizacji programów wczesnego wykrywania chorób nowotworowych. 

 

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 zdrowia 

publicznego, 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. 

 

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). 


