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Regulamin  
 

odbywania praktyki wakacyjnej  
dla I  roku jednolitych studiów magisterskich  

na kierunku lekarskim  
w zakresie  

OPIEKI NAD CHORYM 
określony Uchwałą Rady Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego  

 z dnia 17 kwietnia 2018  roku realizowany  od roku akademickiego 2017/2018  
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Praktyki wakacyjne, zwane dalej praktyką, służą osiągnieciu wybranych 
efektów kształcenia i obejmują doskonalenie umiejętności zawodowych 
oraz stanowią nieodłączną część programu studiów na kierunku lekarskim 
Uczelni Łazarskiego. 

2. Studenci zobowiązani są do odbycia praktyk przewidzianych w planie 
studiów.   

3. Praktyka jest obowiązkowa i podlega zaliczeniu na równi z innymi 
przedmiotami zgodnie z planem i programem studiów. 

4. Zgodnie z Regulaminem studiów, brak zaliczenia praktyki wakacyjnej 

skutkuje niezaliczeniem roku, a w przypadku studenta pierwszego roku 

skreśleniem z listy studentów. 

5. Praktyki, obywają się w okresie wakacyjnym począwszy od 1 lipca i kończą 
się nie później niż 15 września. 

6. Praktyki odbywają się w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych 
udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego,  
w szczególności w szpitalach, których specyfika pozwala na pełną 
realizację efektów kształcenia w podmiotach leczniczych udzielających 
świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
lub podstawowej opieki zdrowotnej, jednostkach systemu Państwowe 
Ratownictwo Medyczne oraz hospicjach, z którymi Uczelnia ma podpisane 
umowy o realizacji Praktyk.  

7. Praktyki mogą być realizowane w placówce wskazanej przez studenta o ile 
spełnia ona warunki określone w ust. 6. 

8. Student do dnia 15 maja 2018 r. składa w Dziekanacie Wydziału 
Medycznego wniosek o zorganizowanie praktyki wakacyjnej przez Uczelnię 
w placówce, z którą Uczelnia ma podpisaną umowę o realizacji praktyk. 

9. W przypadku indywidualnego wyboru przez studenta miejsca odbywania 
praktyki, student składa w terminie do dnia 15 maja 2018 r. w Dziekanacie  
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Wydziału Medycznego wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie praktyki 
we własnym zakresie.    

10. Szczegółowy program praktyk i czas ich trwania określa Program Praktyk, 
dostępny na stronie internetowej i w Dziekanacie Wydziału Medycznego. 

11. W okresie odbywania praktyki studentom nie przysługuje jakiekolwiek 
wynagrodzenie. 

 
§ 2 

Wymiar  i cel praktyki 

1. Po pierwszym roku jednolitych studiów magisterskich kierunku lekarskiego 
każdego studenta obowiązuje odbycie 120 godzin (tj. 4 tygodnie) praktyki 
wakacyjnej w zakresie „Opieki nad chorym”. W punktacji ECTS student 
otrzymuje 4 pkt. 

2. Praktyka wakacyjna w zakresie „Opieki nad chorym” pozwala przede 
wszystkim nabyć, doskonalić i utrwalić umiejętności praktyczne 
uwzgledniające wykonywanie: zabiegów pielęgniarskich i czynności 
pielęgnacyjnych pacjenta. Dodatkowo praktyka wakacyjna umożliwia czynny i 
bierny udział w podstawowych procedurach pielęgniarskich i lekarskich. 
 

§ 3 
Organizacja praktyki 

 
1. W każdym przypadku (indywidualny wybór jednostki lub jednostka wskazana 

przez Uczelnię) podstawę odbywania praktyki w tej jednostce stanowi imienne 
skierowanie indywidualne zawierające podstawowe dane: imię, nazwisko, nr 
albumu, termin odbycia praktyki, nazwę jednostki. 

2. W przypadku praktyk realizowanych w jednostce, z którą Uczenia ma zawartą 
umowę o realizację praktyk student zobowiązany jest do: 
a) pobrania w Dziekanacie 2 egzemplarzy skierowania na praktykę, 
b) dostarczenia skierowania do jednostki wskazanej przez Uczelnię  

w terminie najpóźniej 14 dni przed datą rozpoczęcia praktyki. 
3. W przypadku praktyk realizowanych w jednostce, z którą Uczenia nie ma 

zawartej umowy o realizację praktyk student zobowiązany jest do: 
a) dostarczenia do Dziekanatu Wydziału Medycznego pisemnej zgody 

placówki, w której planowane jest odbycie praktyk, 
b) pobrania w Dziekanacie 2 egzemplarzy skierowania na praktykę  

w wybranej placówce wraz ze zgodą Dziekana na jej odbycie wyrażaną 
podpisem Dziekana, 

c) dostarczenia skierowania do jednostki, w której odbywa praktykę przed 
rozpoczęciem praktyki. 

4. Harmonogram organizacyjno- informacyjny praktyk  zostanie udostępniony na 
stronie internetowej Uczelni. 
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§ 4 
Dopuszczenie do odbywania praktyki 

 
1. Podstawą dopuszczenia do odbywania praktyki jest posiadanie przez studenta 

następujących dokumentów: 
a) orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku 

przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia i wykonywania prac, przy których 
istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne 
osoby,  

b) zaświadczenie lub wpis o przebytym szczepieniu przeciw WZW typu B; 
c) zawarte ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz od następstw 

nieszczęśliwych wypadków (NNW) obejmujących zdarzenia związane  
z programem praktyki, ważnego w okresie odbywania praktyki w tym 
ubezpieczenie po ekspozycyjne na materiał biologiczny.  

2.  Student przed rozpoczęciem Praktyk zobowiązany jest pobrać z Dziekanatu:   
a) identyfikator Uczelni, 
b) skierowanie na praktykę, 
c) program praktyki, 
d) dziennik praktyk studenta, 
e) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, o których 

mowa w ust. 1 pkt a i b na wypadek żądania ich okazania przez Szpital. 
  

§ 5 
Nadzór nad studentem 

1. Prodziekan ds. Studenckich powołuje opiekuna praktyk lub sam sprawuje nad 
nimi nadzór. Informacja o opiekunie praktyk studenckich zamieszcza się na 
stronie internetowej Uczelni. 

2. Do obowiązków opiekuna praktyk należy:  
a) kontrolowanie przebiegu praktyki, 
b) służenie studentowi radą i pomocą w kwestiach związanych z odbywana 

praktyką, 
c) dokonywanie kontroli jakości kształcenia poprzez udział  

w przeprowadzanych hospitacjach, a w przypadku zamiejscowych 
jednostek poprzez kontrolę telefoniczną 

d) kontrolowanie zgodności wpisów w dzienniku praktyk studenckich  
z  programem praktyk. 

3. Koordynatorem praktyki wakacyjnej w Szpitalu jest wyznaczony przez 
Dyrektora jednostki -  lekarz lub pielęgniarka.  

4. Koordynator praktyki odpowiada za realizacje ̨ programu praktyki wakacyjnej, 
sprawuje bezpośredni nadzór nad studentem oraz potwierdza w dzienniku 
praktyk studenta nabycie poszczególnych umiejętności ujętych w tabeli 
standardowych procedur medycznych i tabeli umiejętności dodatkowych 
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poprzez złożenie podpisu  
i pieczęci. 

5. We wszystkich spornych kwestiach  organizacyjnych dotyczących praktyk 
student może kontaktować się z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk. 

6. Wszystkie pozostałe wątpliwości i problemy związane z odbywaniem praktyki 
rozstrzyga Prodziekan ds. studenckich Wydziału Medycznego.  

7. W trakcie odbywania praktyki wakacyjnej student może być wizytowany przez 
władze Wydziału lub Uczelni, opiekuna praktyk bądź osoby do tego 
wyznaczone. 
 

§ 6 
Obowiązki studenta 

 
1. Student odbywający praktykę zobowiązany jest do: 

a)  przestrzegania wszelkich przepisów obowiązujących w Szpitalu, w tym 
procedur po ekspozycyjnych, zapoznania się z przepisami bhp oraz ppoż. 
obowiązującymi w Szpitalu, 

b) przestrzegania obowiązującej w Szpitalu dyscypliny pracy, przepisów bhp, 
oraz ppoż. oraz o ochronie tajemnicy informacji i danych osobowych, a 
także zachowania w poufności, zarówno w trakcie trwania praktyki, jak i po 
jej zakończeniu, pozyskanych w czasie praktyki informacji i danych 
osobowych, 

c) dbania o powierzone mienie oraz zabezpieczenie informacji i danych przed 
niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, 
nielegalnym ujawnieniem, 

d) wykonywania zadań wynikających z programu praktyki oraz poleceń 
koordynatora praktyk i opiekuna studenckiej praktyki . 

2. Student powinien odbywać praktykę w ramach 6 godzinnych dyżurów na 

wszystkich zmianach ( liczba dyżurów nocnych nie może przekraczać 3). W 

dniu dyżuru nocnego student jest zwolniony z zajęć dopołudniowych. 

3. Nieobecność studenta na praktykach może być usprawiedliwiona jedynie 

zwolnieniem lekarskim. Choroba dłuższa niż 1 tydzień powoduje konieczność 

przedłużenia praktyki o odpowiedni okres pod warunkiem, że zakończenie 

praktyki nie nastąpi później niż do 15 września.  

 

§ 7 
Zasady zaliczenia praktyki 

 

1. Przebieg praktyki dokumentuje dziennik praktyk studenta, w którym student 
odnotowuje wszystkie wykonane czynności praktyczne oraz nabywane  
umiejętności.  

2. Student ma obowiązek odnotowania w dzienniku praktyk w tabeli umiejętności 
dodatkowych wszystkich  umiejętności nabytych i doskonalonych  podczas 
praktyki wakacyjnej a nie ujętych w tabeli standardowe procedury medyczne .   



Wydział Medyczny 
Uczelnia Łazarskiego  
ul. Świeradowska 43 

02-662 Warszawa 

3. Wykonanie każdej z umiejętności zawartej w dzienniku praktyk studenta   
potwierdzone podpisem i pieczęcią koordynatora . 

4. Wypełniony  dziennik praktyk studenta  należy złożyć w Dziekanacie nie później 
niż do 15 września 2018 r.  

5. Student z praktyki wakacyjnej w zakresie „Opieki nad chorym” otrzymuje 
zaliczenie w przypadku gdy zrealizował wszystkie efekty wskazane w dzienniku 
praktyk studenta. 

6. Warunkiem zaliczenia praktyki wakacyjnej po pierwszym roku studiów 
jednolitych magisterskich kierunku lekarskiego jest: 
a. potwierdzenie w Dzienniku praktyk studenta nabycia wszystkich 

umiejętności  zestawionych w tabeli standardowe procedury medyczne 
podpisem i pieczątką Koordynatora praktyki, 

b. złożenie wraz z dziennikiem praktyk studenta eseju napisanego przez 
studenta po zakończeniu praktyki na temat osiągniętych umiejętności w 
czasie odbywania praktyki o objętości ok. 400- 550 słów. Esej zliczany jest 
przez opiekuna praktyk studenckich wpisem w Dzienniku praktyk 
studenta.  

7. Praktyczne nauczanie zalicza Dziekan na podstawie wpisów w dzienniku 
praktyk poprzez wpis w dzienniku praktyk studenta oraz w protokole 
zaliczenia zajęć i w karcie okresowych osiągnieć studenta. 

8. Dziennik praktyk studenta jest dołączany do dokumentacji przebiegu studiów. 
 

 

 

 

 


