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UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

       Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera         

 w Bydgoszczy 

 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 

KIERUNEK Audiofonologia 

 studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) 

 

 

 

 

 

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH 

                                                              

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko studenta ……………………...……………………………………………………….. 

Grupa ……………………………………………………………………………………………..…….. 

Nr albumu ………………………………………………………………………………………………. 
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CELE KSZTAŁCENIA 

Student w trakcie praktyk powinien nabyć umiejętności niezbędne do wykonywania badań 

diagnostycznych narządu słuchu oraz dopasowywania aparatów słuchowych i oceny zysku z aparatów 

. 

ORGANIZACJA PRAKTYK  STUDENCKICH 

 W ramach studiów  I stopnia studenci odbywają praktyki w jednostkach uczelni. 

 Po uzyskaniu zgody Dziekana student może odbywać praktykę w licencjonowanym punkcie 

doboru aparatów słuchowych, który prowadzi świadczenia o profilu zgodnym z zakresem 

praktyki i ma możliwości zrealizowania programu praktyki. Student zobowiązany jest do 

przedłożenia Dziekanowi pisemnego potwierdzenia przyjęcia studenta na praktykę, wydanego 

przez kierownika placówki.  

 Łączny czas trwania praktyk: Studia I stopnia: 150 godzin (15 ETCS) 

 Wpis do dzienniczka praktyk dokonuje osoba odpowiedzialna za praktyki po zrealizowaniu 

wszystkich regulaminowych zadań, wszelkie wątpliwości należy zgłaszać do koordynatora 

praktyk.  

 W trakcie praktyki student opisuje wybrane przez siebie studium przypadku 

 Na praktykach obowiązuje regulamin BHP danej jednostki.  

 W razie zagubienia dzienniczka praktyk student jest zobowiązany do uzupełnienia wszystkich 

wpisów w duplikacie.  

 Ostatecznego zaliczenia praktyk dokonuje dzienniczku praktyk koordynator praktyk po 

zatwierdzeniu przez kierownika ( opiekuna) praktyk   
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I rok   praktyka wakacyjna: 

1. badania diagnostyczne narządu słuchu 

2. badania słuchu u dzieci 

II rok  praktyka: 

1. badania obiektywne narządu słuchu 

2. dopasowywanie aparatów słuchowych 

3. ocena zysku z aparatów słuchowych 

 

Zapoznała/em się z regulaminem praktyki: ………………………………………………… 

                                                                                                      (podpis studenta) 
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ROK I 

ZAKRES PRAKTYKI praktyka  wakacyjna w wybranej pracowni diagnostycznej narządu słuchu 

cele kształcenia:  

nabycie umiejętności praktycznych w przeprowadzaniu badań słuchu u dzieci i 

dorosłych 

MIEJSCE  PRAKTYKI  

……………………………………………………………………………………….. 

( pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana ) 

CZAS TRWANIA  po II semestrze (praktyka wakacyjna) 

ILOŚĆ GODZIN 50 

ZAKRES CZYNNOŚCI I WYKAZ NABYTYCH UMIEJETNOŚCI: DATA PODPIS 

zapoznanie się ze specyfiką pracowni i organizacją pracy   

asystowanie podczas badania pacjenta   

Wykonywanie badań akumetrycznych   

Wykonywanie badania progowego słuchu   

Wykonywanie badania tympanometrycznego   

Badanie odruchów strzemiączkowych   

Wykonywanie badania audiometrii mowy   

Badanie behawioralne słuchu u dzieci   

 Zbieranie wywiadu od pacjenta z niedosłuchem   

   

DATA  

 

…………………………………………………………………………………. 

(podpis i pieczęć imienna opiekuna praktyki z jednostki organizacyjnej, w której 

praktyka była realizowana)  

 

Szczególne osiągnięcia studenta:  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Praktyki zatwierdził:  

…………..                                ……………………………………………………………………… 

( data)                                       (podpis i pieczęć imienna koordynatora praktyk – CM w Bydgoszczy) 



5 
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ROK II  

ZAKRES PRAKTYKI praktyka wakacyjna w wybranej pracowni diagnostycznej oraz punkcie 

doboru aparatów słuchowych 

MIEJSCE PRAKTYKI  

……………………………………………………………………………………….. 

( pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana) 

CZAS TRWANIA III –IV semestr (praktyka śródroczna) 

ILOŚĆ GODZIN 100  

ZAKRES CZYNNOŚCI I WYKAZ NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI: DATA PODPIS 

Wykonywanie badania BERA   

Oznaczanie progu słyszenia na podstawie badania BERA   

Dobór aparatu słuchowego   

Wykonanie indywidualnej wkładki usznej    

Ocena zysku z aparatu słuchowego u dorosłych   

Ocena zysku z aparatów słuchowych u dzieci   

Prowadzenie dokumentacji medycznej   

Badanie otoemisji akustycznej   

Otoskopia   

   

 SEMESTR IV 

 

………………………….. 

(data) 

 

…………………………………………………………………………………. 

(podpis i pieczęć imienna opiekuna praktyki z jednostki organizacyjnej, w której 

praktyka była realizowana) 

 

Szczególne osiągnięcia studenta:  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Praktyki zatwierdził:  

…………..   

( data)           

……………………………………………………………………… 

(podpis i pieczęć imienna koordynatora praktyk-CM w Bydgoszczy)                                                                                                                                                                                                                        


