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1. Wymiar godzinowy praktyki (1h – 45 min.): 120 godzin dydaktycznych 
 

2. Termin realizacji praktyk:     08.07.2023r.- 31.08.2023r. 
 
3. Cel praktyki: Celem odbycia praktyki jest zdobycie umiejętności praktycznych oraz 

zapoznanie z zasadami funkcjonowania i zakresem działalności ośrodków, w których 
realizowane są zadania z zakresu oceny, kontroli i monitorowania stanu zdrowia 
populacji, a także gromadzenia, analizy i interpretacji danych epidemiologicznych. 

 

4. Miejsce odbywania praktyki:  

Miejscem odbywania praktyk są wybrane przez studenta instytucje, w których istnieje 

możliwość wykonywania zadań wynikających z niniejszego programu praktyk, w tym 

w szczególności:  

• Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne,  

• Centa Onkologii,  

• Szpitale gminne, powiatowe, miejskie, wojewódzkie, kliniczne 

• Domy opieki, hospicja 

• Fundacje, realizujące zadania statutowe związane z ochroną zdrowia i opieką 

medyczną 

5. Zadania szczegółowe w poszczególnych miejscach odbywania praktyki: 
 
A. Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne 

a) Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną i podstawowymi zadaniami Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznych 

b) Zapoznanie z metodami nadzoru nad warunkami: higieny środowiska, a zwłaszcza 

wody do spożycia, czystości powietrza atmosferycznego, gleby, wód i innych 

elementów środowiska 

c) Zapoznanie z zasadami nadzoru nad warunkami zdrowotnymi produkcji i obrotu 

przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu 



 

z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na 

zdrowie ludzi 

d) Zapoznanie się z zasadami nadzoru w zakresie przestrzegania przez osoby 

wprowadzające substancje lub preparaty chemiczne do obrotu na terytorium 

kraju oraz przez użytkowników tych substancji. 

B. Centa Onkologii 

a) Zapoznanie się z historią, strukturą organizacyjną i podstawowymi zadaniami 

Centrum Onkologii 

b) Zapoznanie się z zasadami gromadzenia i analizy danych osobowych  

c) Zapoznanie się z aktualną sytuacją epidemiologiczną w zakresie nowotworów 

złośliwych, realizacji programów profilaktycznych i badań przesiewowych 

C. Szpitale gminne, powiatowe, miejskie, wojewódzkie, kliniczne 
a) Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną szpitala 
b) Zapoznanie się z zasadami prowadzenia statystyk związanych z przyjęciem, 

pobytem, przeniesieniem, wypisem i zgonem pacjenta 
c) Zapoznanie się z zasadami monitorowania i rozliczania świadczeń zdrowotnych 
d) Zapoznanie się z zasadami prowadzenia sprawozdawczości statystycznej, 

medycznej i finansowej 
D. Domy opieki, hospicja 

a) Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną i podstawowymi zadaniami 
powyższych placówek 

b) Zapoznanie się z ideą opieki długoterminowej, paliatywnej. 
c) Zapoznanie się z zasadami pomocy i wsparcia w chorobie poszczególnym 

grupom (osoby starsze, dzieci, przewlekle chorzy, rodziny chorych paliatywnie) 
E. Fundacje, realizujące zadania statutowe związane z ochroną zdrowia i opieką 

medyczną 
a) Poznanie historii i obszarów działań Fundacji. 
b) Zapoznanie się z programami profilaktycznymi, edukacyjnymi i promującymi 

zdrowie. 
 

6. Student podczas praktyki realizuje następujące efekty uczenia się: 
• zna charakterystykę, strukturę organizacyjną i zakres zadań podmiotu w którym 

prowadzona jest praktyka, 
• zna i stosuje się do przepisów prawa pracy, wytycznych w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz wewnętrznych regulaminów podmiotu w którym odbywa się 
praktyka, 

• potrafi umiejscowić zadania realizowane w miejscu odbywania praktyk w szerszym 
kontekście zdrowia środowiskowego i ochrony środowiska oraz potrafi wskazać ich 
znaczenie dla osiągania celów strategicznych w tym obszarze, 

• potrafi współpracować w zespole i stosownie do potrzeb komunikować się ze 
współpracownikami i przedstawicielami otoczenia organizacji, 

• potrafi zarządzać czasem pracy i właściwie określać zadania priorytetowe. 
 

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). 


