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1. Wymiar godzinowy praktyki (1h – 45 min.): 30 godzin dydaktycznych 

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

 
3. Cel praktyki: Pogłębienie wiedzy z zakresu środowiskowych zagrożeń zdrowia, oceny 

ryzyka zdrowotnego w środowisku bytowania człowieka, profilaktyki środowiskowych 

zagrożeń zdrowia. 

 
4. Miejsce odbywania praktyki: 

• Instytuty naukowo-badawcze 
• Wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne 

• Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska 

• Przedsiębiorstwa i inne podmioty wdrażające systemy zarządzania środowiskowego  

• Organizacje pozarządowe działające na rzecz profilaktyki środowiskowych zagrożeń 

zdrowia 

• Podmioty realizujące edukację zdrowotną i środowiskową 

 

5. Zadania szczegółowe w poszczególnych miejscach odbywania praktyki: 
 
Instytuty naukowo-badawcze: 

• Poznanie struktury organizacyjnej oraz zasad funkcjonowania placówki, w której 

odbywa się praktyka. 

• Zapoznanie się z zakresem kompetencji jednostki organizacyjnej, w której będzie 

realizowany program praktyk. 

• Poznanie roli państwa, samorządu terytorialnego i innych instytucji publicznych oraz 

organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz zarzadzania ryzykiem zdrowotnym. 

• Zapoznanie z działaniami na rzecz oceny ryzyka środowiskowego. 

• Zapoznanie z metodami analitycznymi jakości środowiska (zanieczyszczenia 
powietrza, promieniowanie niejonizujące i inne). 



 

 
Wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne: 

• Poznanie struktury organizacyjnej oraz zasad funkcjonowania placówki, w której 

odbywa się praktyka. 

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

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

elementów środowiska. 

• Zapoznanie się 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. 

• 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. 

• Zapoznanie się z działalnością w zakresie profilaktyki chorób uwarunkowanych 

narażeniem na zanieczyszczenia obecne w środowisku bytowania człowieka.  

 
Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska: 

• Zapoznanie się z działalnością w zakresie prowadzonych kontroli i pomiarów, 

prowadzonych postępowań administracyjnych w związku z naruszeniem wymagań 

ochrony środowiska. 

• Pogłębienie wiedzy w zakresie realizacji systemu monitoringu środowiska oraz 

standardów jakości środowiska. 

• Zapoznanie z realizacją współpracy w zakresie ochrony środowiska z innymi organami 

kontrolnymi tj. organami administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz 

organizacjami społecznymi. 

• Zapoznanie z działaniami na rzecz informowania społeczeństwa o stanie środowiska. 

 
Przedsiębiorstwa i inne podmioty wdrażające systemy zarządzania środowiskowego: 

• Zapoznanie się z działaniami przedsiębiorstwa/podmiotu w zakresie przeciwdziałania 
środowiskowym czynnikom ryzyka zdrowia, które związane  
są z działalnością jednostki.  

• Zapoznanie się z działaniami podejmowanymi na rzecz ograniczenia szkodliwego 
oddziaływania jednostki na środowisko, w tym z postępowaniem w zakresie 
gospodarki odpadami i przygotowywaną dokumentacją w tym zakresie.  

• Zapoznanie się z wdrażanymi systemami zarządzania środowiskowego np. ISO 14001, 
EMAS itp.  

• Zapoznanie się z działaniami podejmowanymi na rzecz spełnienia obowiązujących 
wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska związanych z działalnością 
jednostki.  

• Zapoznanie ze stosowanymi przez jednostkę nowoczesnymi technologiami 

ograniczającymi emisję zanieczyszczeń do środowiska naturalnego. 

• Zapoznanie z działaniami na rzecz podnoszenia świadomości pracowników  
w zakresie ochrony środowiska, zarządzania ryzykiem zdrowotnym. 
 

Organizacje pozarządowe realizujące profilaktykę środowiskowych zagrożeń zdrowia: 
• Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania organizacji, w której odbywa się praktyka. 

• Zapoznanie się z realizowanymi przez jednostkę programami profilaktyki zdrowotnej  

i edukacji ekologicznej mającej na celu zmniejszenie środowiskowego ryzyka 

zdrowotnego społeczeństwa. 



 

• Zapoznanie się ze stosowanymi przez organizację sposobami komunikowania  

o ryzyku zdrowotnym skierowanymi do różnych grup odbiorców. 

 
Podmioty realizujące edukację zdrowotną i środowiskową: 

• Zaznajomienie się z zasadami funkcjonowania podmiotu, w którym odbywa się 

praktyka. 

• Zapoznanie się z realizowanymi przez jednostkę programami edukacji zdrowotnej  

lub/i środowiskowej. 

• Uczestniczenie w edukacji zdrowotnej lub/i środowiskowej realizowanej przez 

jednostkę. 

 

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 kontekście 
zarządzania ryzykiem zdrowotnym 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). 


