Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Ratownictwo Medyczne w PWSZ w Nysie
1. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu
zaliczeniu. Zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem zaliczenia semestru, którego program
przewiduje realizację tych zajęć .
2. Wymiar praktyk jest zgodny z planem i programem kształcenia dla kierunku Ratownictwo
Medyczne.
3. Dyrektor Instytutu może wyznaczyć na wniosek studenta inny, niż przewidziany planem studiów
okres odbycia praktyki zawodowej, jeżeli zaistnieją niezależne od studenta okoliczności
uniemożliwiające zrealizowanie praktyk zgodnie z planem.
4. Przed rozpoczęciem praktyki student powinien zapoznać się z regulaminem praktyk zawodowych
oraz z ich programem.
5. Praktykę zalicza nauczyciel akademicki będący opiekunem praktyk zawodowych z ramienia
Uczelni po złożeniu dokumentów niezbędnych do realizacji praktyk (dziennik praktyk, siatka ocen
praktyk, świadectwo odbycia praktyk) nie później niż do 02-go października.
6. Student, którego praca zawodowa jest zgodna z efektami kształcenia, które są do osiągnięcia w
ramach praktyk, może uzyskać zgodę na zaliczenie praktyk na podstawie osiągniętych efektów
kształcenia. Podanie wraz z kompletem dokumentów (zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie
wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, zakres obowiązków wykonywanych w miejscu pracy
potwierdzony przez pracodawcę, a w przypadku odbycia w przeszłości praktyki zgodnej z
programem określonym dla kierunku ratownictwo medyczne, zaświadczenie o odbyciu praktyki oraz
sprawozdanie z odbytej praktyki) należy złożyć w Dziekanacie nie później niż do końca zajęć
programowych semestru zimowego. Podanie rozpatruje Komisja ds. praktyk.
7. Student I roku pobiera w Dziekanacie skierowanie na badania sanitarne w celu założenia
książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych. Student, który posiada aktualną książeczkę
sanitarno-epidemiologiczną zobowiązany jest do okazania jej w Dziekanacie. Termin pobierania
skierowań: styczeń do końca zajęć programowych semestru zimowego.
8. Przed rozpoczęciem praktyki student jest zobowiązany do opłaty obowiązkowego NNW oraz OC
(rozszerzone o ekspozycję zawodową) a także do zaszczepienia się przeciw WZW typu B.
9. Student realizuje praktyki w instytucjach i placówkach medycznych wybranych przez siebie,
zgodnych z programem praktyk, bądź w placówkach, z którymi Uczelnia ma podpisaną umowę.
10. Praktyki realizowane są w okresie wakacyjnym. Wcześniejsze odbycie praktyk może się odbyć
tylko za zgodą Dyrektora Instytutu na wniosek studenta.
11. Dokumentacja praktyk zawodowych:
w terminie od 01-go marca do 31 marca należy pobrać z Dziekanatu :
- program praktyk,
- umowy na praktykę (3 egz.),
- karty zgłoszenia praktyki lub karty nadzoru praktyki, jeśli planuje się jej odbycie w placówkach, z
którymi Uczelnia podpisała umowę,
- kartę nadzoru (kontroli) praktyk zawodowych z ramienia Uczelni.

W terminie do 30-go kwietnia należy oddać w Dziekanacie:
- 1 egzemplarz podpisanej przez praktykodawcę umowy ( drugi egzemplarz umowy pozostaje u
praktykodawcy, trzeci egzemplarz jest dla studenta)
- kartę zgłoszenia praktyki lub kserokopię wypełnionej karty nadzoru praktyki
- kartę nadzoru (kontroli) praktyki zawodowej z ramienia Uczelni
12. Po dostarczeniu w/w dokumentów w Dziekanacie odbiera się Dziennik praktyk, siatki ocen
praktyk, świadectwo odbycia praktyk.
13. W trakcie praktyki student wypełnia Dziennik praktyk (ważne jest poświadczenie czynności
wykonywanych na praktyce), świadectwo i siatkę praktyk. Na koniec odbycia praktyk opiekun z
ramienia praktykodawcy potwierdza je podpisem i pieczątką.
14. Praktykę zalicza opiekun praktyki z ramienia Uczelni na podstawie złożonej dokumentacji (nie
później niż 02-go października) dokonując wpisu do Dziennika praktyk na podstawie świadectwa i
siatki ocen. Opiekun praktyki ustala datę zaliczenia praktyki i podaje do wiadomości studentów w
terminie do końca zajęć programowych semestru letniego.
Zobowiązuje się studentów do przestrzegania niniejszego regulaminu

