Informacje dla studentów I i II stopnia
– praktyki śródroczne i wakacyjne
1. Student studiów licencjackich i uzupełniających w systemie stacjonarnym i
niestacjonarnym zalicza praktyki w miejscach wytypowanych do tego przez
Uczelnię tj. Szpital Uniwersytecki nr 1, Szpital Uniwersytecki nr 2, NZOZ
REH-MED.
2. Dokumentem potwierdzającym odbycie praktyk śródrocznych
i wakacyjnych jest wypełniony i podpisany przez mentora i opiekuna
praktyk dzienniczek praktyk. Dzienniczek praktyk jest zamieszczony na
stronie Wydziału Nauk o Zdrowiu. Przy pobieraniu dzienniczka należy
uważać na rocznik naboru na studia.
3. W dzienniczku praktyk znajduje się karta weryfikacji efektów kształcenia,
na bazie której mentor ocenia wiedzę, umiejętności oraz kompetencje
społeczne studenta. Aby uzyskać zaliczenie praktyki należy mieć wszystkie
składowe zaliczone na „ tak” (minimum potrzebne do zaliczenia).
W innych sytuacjach, kiedy jest chociaż jedno zaliczenie na „nie”, student
nie otrzyma wpisu do USOS-a potwierdzającego zaliczenie praktyki
śródrocznej lub wakacyjnej.
4. Student studiów niestacjonarnych I i II stopnia w sytuacjach wyjątkowych
może sam przedstawić propozycję miejsca odbycia praktyki śródrocznej i
wakacyjnej w wybranym przez siebie zakładzie pracy (obowiązuje umowa z
NFZ). Wybór miejsca praktyki musi zostać zatwierdzony przez koordynatora
praktyk. Student zobowiązany jest do wystosowania:
 wniosku do Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu o pozwolenie na odbycie
praktyki w danej placówce ( na wniosku musi być akceptacja
koordynatora praktyk).
 ponadto musi posiadać zgodę danej placówki na przyjęcie studenta na
praktykę

 wypełnionej ankiety wyboru placówki opatrzonej pieczątką placówki
i podpisem osoby wypełniającej z wyjątkiem studentów I roku studiów
licencjackich (I stopień - praktyka wakacyjna kliniczna z zakresu
pielęgniarstwa)
 wypełnionej ankiety mentora praktyki zaopatrzonej pieczątką i podpisem
mentora. Mentorem może być wyłącznie magister fizjoterapii ze
specjalizacją. Warunkowo może być magister fizjoterapii bez specjalizacji.
Wzory ankiet znajdują się na stronie Wydziału Nauk o Zdrowiu.
 po sprawdzeniu wyżej wymienionych dokumentów przez koordynatora
praktyk student składa dokumentację w Dziekanacie Wydziału Nauk o
Zdrowiu, gdzie zostanie wydane porozumienie na realizację praktyki.
5. Dopuszcza się możliwość zaliczenia praktyk śródrocznych i wakacyjnych
studentom studiów niestacjonarnych II stopnia pracującym już w
zawodzie. W tym przypadku student jest zobowiązany przedstawić prośbę
do Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu o wyrażenie zgody oraz
zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu. Na prośbie musi znajdować
się również akceptacja koordynatora praktyk. Student zobowiązany jest
wypełniać dziennik praktyk.
6. Termin składania wniosków o odbycie praktyk i zaliczenie praktyk dla
studentów studiów niestacjonarnych w innym miejscu niż wyznaczone
przez Uczelnię upływa dnia 31 października każdego roku.
7. Termin składania wniosków o odbycie praktyk wakacyjnych w innym
miejscu niż wyznaczone przez Uczelnię upływa dnia 31 maja każdego roku.
8. Po każdym roku akademickim student ma obowiązek przedłożyć dziennik
praktyk koordynatorowi praktyk w celu jego ostatecznej akceptacji do dnia
10 września.

