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ZASADY ODBYWANIA
PRAKTYK sTU DEN cKI cH
l N DYW| DUALNYCH śnoonocztrlYcH
w RoKU AKAD EMI CK\M ZO2O I 2O2L
roku akademickim Wydział umoż|iwia studentom
W zwiqzku z istniejqcq sytuacja epidemio|ogicznq w bieżqcym
moż|iwośćreaIizacji praktyk śródrocznych w trvbie indvwiduaInvm:
(|ista

prowadzeniu praktyk zawodowych
1', w jednostce, z którq UczeInia podpł'.ł. Porozumienie o
- Uwaga - wykaz jednostek będzie na
dostępna będzie na stronie internetowej Student>Praktyki
prowadzi jeszcze uzgodnienia);
bieżqco aktualizowanali o nowe jednostki z którymi Wydziat
Porozumienia (wskazana indywidua|nie przez
f . W jednostce, z którq Uczelnia nie podpisała dotychczas
studenta).

Procedurv:

Aby rozpoczqć praktykę student:
t, przesyła (z adresu z domenq @cm.umk.p|) w formacie PDF Iub JPEG na adres właściwegokoordynatora
praktyk (wykaz koordynatorów wraz z adresami e-maiI poniżej):
o zawarcie porozumienia/akceptację współpracy ze wskazaną

o

2'

3.

wniosek do Dziekana WNoZ

jednostkq,

który

Państwo akceptujq (do

pobrania ze

strony:

opiekuna kierunku (tj'
przesyła (z adresu z domenq @cm.umk'p|) w formacie PDF lub JPEG na adres
pracownika administracyjnego) w Dziekanacie WNoZ:
. wniosek do Dziekana WNoZ o zawarcie porozumienia/akceptację współpracy, zawierajqcy zgodę
jednostki szko|qcej oraz koordynatora praktyk na realizację praktyki;
. wypełnione i podpis ane przezstudenta oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu oC (do pobrania
pllstude nt/p ra ktvki/ );.
ze stro ny: https ://www.wnoz.cm. um k.
Na adres zwrotny studenta w formacie PDF wysłane zostanq:

.

skierowanie na praktykę śródrocznq.

H"

Aby rozpoczqć praktykę student:

1.

na adres właściwego
przesyła (z adiesu z domenq @cm.umk.p|) w formacie PDF lub JPEG
poniżej):
e-maiI
koordynatora praktyk (wykaz koordynatorów wraz z zdresami
współpracy ze wskazanq
porozumienia/akceptację
o wniosek do Dziekana WNoZ o zawarcie
iednostkq,któryPaństwoakceptują|ubodrzucajq(dopobraniazestrony:
cm.

u

mk. pl/student/ Pra

f,przesyta(zadresuzdomenq@cm.umk.p|)wformaciePDFIubJPEGnaadresopiekunakierunku(tj.

pracownika administracyjnego) w Dziekanacie WNoZ:
o wniosek do Dziekana WNoZ o zawarcie porozumienia/akceptację współpracy, zawierajqcy zgodę

jednostkiszko|qcejorazkoordynatorapraktyknareaIizacjępraktyki;
posiadanym ubezpieczeniu oC (do pobrania
wypetnione i podpis ane przezstudenta oświadczenie o
zestrony:https://www.wnoz.cm.umk'pl/student/praktvki/);
zostanq:
Na adres zwrotny studenta w formacie PDF wysłane
oprzygotowanedlastudenta,podpisaneprzezDziekana'ww'porozumienie;
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4'

.

skierowanie na praktykę śródrocznq.

Studenci, który otrzyma|i Porozumienie, po podpisa niu prfez przedstawicie|a jednostki
szkolqcej
odsyłajq je (z adresu z domenq @cm.umk.p|) w formacie PDF |ub
JPEG na adres opiekuna kierunku (tj.

pracownika administracyjnego) w Dziekanacie WNoZ.

a. kierunek fizjoterapia:dr K. Osurkowski:
b. kierunek położnictwo: dr E. Mieczkowska'
c. kierunek pie|ęgniarstwo: mgr A. Dowbór - Dzwonka'
d' kierunek ratownictwo medyczne: dr E. Bernaciak: praktvki+atwonictwomedyczne(ocm.umk.pl.
e' kierunek dietetyka: drhab. D. Nowak. prof. uMK (studia titopnia), drt p..ub*"*rk. (studia
;

;

;

f.
o
h.
l.

stopnia):
pra ktvki-dietetvka @cm. umk.pl
;
kierunek zdrowie pubIiczne: dr A. Żaroń: praktvki-zdrowiepubIiczne@cm.umk.p|
kierunek audiofonologia: dr H. Mackiewicz
- Nartowicz:
kierunek elektroradiologia: mgr E. Zawada,
kieru ne k tera pia zajęciowa : d r A. Woźniewicz, pra&łr.i-t.
*i* i..io*'

o

;
;

.

mgr Maciei Fudziński, pokój nr ].8, tel. 52 585-34-5 2, e-mai|: macieif@cm.umk.pl
obsługa administracyjna studentów oraz procesu dydaktycznego kierunku:
pńęgniarstwo studia
stacjonarne iniestacjonarne dietetyka - studia lstopnia, stacjonarne
iniestacjonarne.

||

stopnia,

merJustvna Szcześniak, pokój nr 1.8, te|. 52585-34-41, e-mai|:szczesniaki(ocm.umk'pI
obsługa administracyj na studentów oraz procesu dydaktycznego kierunkó*.
iffiznictwo - studia I stopnia,
stacjonarne t potoznictwo - studia || stopnia, stacjonarne i niestacjonarnę.
Agnieszka Walinska, pokój nr 17 , te|.52 585-36.65, e.mai|:
Mgr Beata Baka|arz, pokój nr 17 , te|.52 585-36.65, e-mai|: beata.baka|arz@cm'umń|
obsługa administracyjna studentów oraz procesu dydaktycznego kierunków:
fizjńrapia - studia I stopnia,
stacjonarne i niestacjonarne, fizjoterapia - studia jednolite magisterskie, stacjonarne
i niestacjonarne, zdrowie
publiczne - studia ll stopnia, stacjonarne, elektroradiologia studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne,

fizjoterapia - studia ll stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, ratownictwo
medyczne - studia I stopnia,
stacjonarne i niestacjonarne, terapia zajęciowa - studia I stopnia, stacjonarne,
audiofono|ogia . studia
stopnia, stacjonarne.

I

Małgorzata Warda, pokój nr 1.8, tel. 52 585.34-53, e-mai|: mwarda@cm.umk.p|,
obsługa administracyjna studentów oraz procesu dydaktycznego kierunku: pie|ęgniarstwo
- studia I stopnia,
stacjonarne, dietetyka - studia ll stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, elektroradiologia studia I stopnia,
niestacjonarne.
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