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UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

       Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera         

 w Bydgoszczy 

 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 

KIERUNEK Zdrowie publiczne 

 studia II stopnia stacjonarne 

 

 

 

 

 

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH 

                                                              

 

 

 

 

 

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

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

Nr albumu ………………………………………………………………………………………………. 

Nabór……………………………………….. 
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CELE KSZTAŁCENIA 

Celem praktyk śródrocznych realizowanych na kierunku zdrowie publiczne jest zwiększenie nacisku 

na praktyczne aspekty treści kształcenia realizowanych w ramach poszczególnych przedmiotów oraz 

zapoznanie studentów z realnymi wymogami rynku pracy.  

ORGANIZACJA PRAKTYK  STUDENCKICH 

 Łączny czas trwania praktyk: Studia II stopnia stacjonarne: 80 godzin 

 Wpis do dzienniczka praktyk dokonuje osoba odpowiedzialna za praktyki po zrealizowaniu 

wszystkich regulaminowych zadań, wszelkie wątpliwości należy zgłaszać do koordynatora 

praktyk.  

 Na praktykach obowiązuje regulamin BHP danej jednostki.  

 W razie zagubienia dzienniczka praktyk student jest zobowiązany do uzupełnienia wszystkich 

wpisów w duplikacie.  

 

 

 

Zapoznała/em się z zasadami organizacji praktyk: ………………………………………………… 

                                                                                                      (podpis studenta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK I 

NAZWA PRAKTYKI Psychologia zdrowia publicznego. Choroby cywilizacyjne 
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MIEJSCE  PRAKTYKI  

 

……………………………………………………………………………………….. 

( pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana ) 

SEMESTR 1 

LICZBA GODZIN 15 

ZAKRES CZYNNOŚCI I NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI DATA PODPIS 

 

Zapoznanie studentow ze specyfika pracy dzialu profilaktyki osrodka.  

 

  

 

Zapoznanie studentow z realnymi wymogami rynku pracy w odniesieniu 

do zagadnien zwiazanych z zapobieganiem wybranym chorobom 

cywilizacyjnym. 

  

 

Wykonanie zadania praktycznego – aktywne uczestnictwo w zadaniu 

realizowanym przez dzial profilaktyki osrodka obejmujacym 

oddzialywania profilaktyczne kierowane do podopiecznych osrodka. 

 

  

DATA  

 

…………………………………………………………………………………. 

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

praktyka była realizowana) 

 

 

NAZWA PRAKTYKI Psychologia zdrowia publicznego. Psychologia zachowań zdrowotnych. 

MIEJSCE  PRAKTYKI 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………….. 

( pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana ) 

SEMESTR  2 

LICZBA GODZIN  15 

ZAKRES CZYNNOŚCI I NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI DATA PODPIS 

1. Zbieranie wywiadu nt. zachowań zdrowotnych    

2. Badanie zachowań zdrowotnych za pomocą wybranych narzędzi 

pomiaru z wykorzystaniem NPPPZ (Juczyński, 2009) 

  

3. Rozpoznanie czynników sprzyjających i utrudniających zmianę i 

utrzymanie zachowań zdrowotnych  

  

4. Nabywanie umiejętności szerzenia psychoedukacji prozdrowotnej    

DATA  

 

 

…………………………………………………………………………………. 

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

praktyka była realizowana) 
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NAZWA PRAKTYKI Jakość w opiece zdrowotnej. 

Podstawy zarządzania jakością 

MIEJSCE  PRAKTYKI  

 

 

……………………………………………………………………………………….. 

( pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana ) 

SEMESTR zimowy 

LICZBA GODZIN 15h 

ZAKRES CZYNNOŚCI I NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI DATA PODPIS 

Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną oraz przepisami bhp 

obowiązujące w danej jednostce  

  

Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania systemów poprawy jakości 

w danej jednostce 

  

Zapoznanie się z zasadami tworzenia i działania zespołów ds. jakości   

Zapoznanie się ze standardami procedurami obowiązującymi w danej 

jednostce 

  

Branie udziału w pracach zespołów ds. jakości   

DATA  

 

 

…………………………………………………………………………………. 

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

praktyka była realizowana) 

 

NAZWA PRAKTYKI Jakość w opiece zdrowotnej. 

Systemy zarządzania jakością 

MIEJSCE  PRAKTYKI  

 

 

……………………………………………………………………………………….. 

( pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana ) 

SEMESTR letni 

LICZBA GODZIN 15 h 

ZAKRES CZYNNOŚCI I NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI DATA PODPIS 

Zastosowanie metod zarządzania do oceny jakości procesów w usługach 

medycznych. 

  

Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną oraz przepisami bhp 

obowiązujące w danej jednostce 

  

Zapoznanie się z metodami i narzędziami wykorzystywanymi do działań 

na rzecz jakości 

  

Rożnicowanie zewnętrznych systemów zapewniania jakości   

Zapoznanie się z normami ISO obowiązującymi w danej jednsotce   

Zapoznanie się z metodologią badań satysfakcji pacjentów ze świadczeń   

Przeprowadzenie krytycznej analizy narzędzi wykorzystywanych do 

badana satysfakcji pacjentów 

  



5 

Zapoznanie się z systemem monitorowania zakażeń szpitalnych    

Zapoznanie się z metodami i narzędziami stosowanymi do oceny 

efektywności funkcjonowania zakładu leczniczego 

  

Zapoznanie się z księgą jakości obowiązującą w danej placówce   

DATA  

 

 

…………………………………………………………………………………. 

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

praktyka była realizowana) 

 

NAZWA PRAKTYKI Zarządzanie kryzysowe w zdrowiu publicznym. 

Organizacja zarządzania kryzysowego w Polsce 

MIEJSCE  PRAKTYKI  

 

 

……………………………………………………………………………………….. 

( pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana ) 

SEMESTR zimowy 

LICZBA GODZIN 15 h 

ZAKRES CZYNNOŚCI I NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI DATA PODPIS 

Zna strukturę zarządzania kryzysowego w Polsce    

Zna zadania i zasady działaniaWojewódzkich/Powiatowych/Gminnych 

Zaspołów Zarządzania Kryzysowego 

  

Zna sposób finansowania organów odpowiedzialnych za zarządzanie 

kryzysowe 

  

Zna zasady i sposób funkcjonownaia Wojewódzkiego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego 

  

Róznicuje jednostki wchodzące w skład Wojewódzkiego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego 

  

DATA  

 

 

…………………………………………………………………………………. 

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

praktyka była realizowana) 

 

NAZWA PRAKTYKI Zarządzanie kryzysowe w zdrowiu publicznym. 

Komunikacja w Sytuacji Kryzysowej 

MIEJSCE  PRAKTYKI  

 

……………………………………………………………………………………….. 

( pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana ) 

SEMESTR 2 

LICZBA GODZIN 15 

ZAKRES CZYNNOŚCI I NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI DATA PODPIS 
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Posiada wiedzę o zasadach dotyczących zarządzania w sytuacjach 

kryzysowych tj. organizacji zarządzania kryzysowego na poziomie 

administracji rządowej szczebla centralnego oraz wojewódzkiego oraz 

j.s.t. (powiat, gmina). Uczestnikach realizujących zadania zarządzania 

kryzysowego i ich wzajemnych relacjach. 

  

Posiada wiedzę dot. organizacji systemu Państwowe Ratownictwo 

Medyczne. Zna jednostki systemu i potrafi określić  zakres kompetencji. 

  

Zna zasadę działania Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz 

Dyspozytorni Medycznych 

  

   

DATA  

 

 

…………………………………………………………………………………. 

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

praktyka była realizowana) 

 

NAZWA PRAKTYKI Systemy Zarządzania Jakością w   Radiologii 

MIEJSCE  PRAKTYKI  

 

 

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Szpital Uniwersytecki nr 2 w 

Bydgoszczy   

( pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana ) 

SEMESTR I 

LICZBA GODZIN 10 

ZAKRES CZYNNOŚCI I NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI DATA PODPIS 

Zapoznanie się z dokumentacją systemu zarządzania jakością   

rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej 

  

Zapoznanie się z procedurami postępowania diagnostycznego, zabiegowego   

mającymi zastosowanie w pracowni radiologicznej 

 

  

Zapoznanie się z testami wewnętrznej kontroli fizycznych parametrów 

urządzeń radiologicznych 

 

  

Umiejętność przygotowania podstawowych dokumentów SZJ-  instrukcji    

DATA  

 

 

…………………………………………………………………………………. 

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

praktyka była realizowana) 

 

 

Praktyki zatwierdził:  

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

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

NAZWA PRAKTYKI Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia 

MIEJSCE  PRAKTYKI  

 

 

 

……………………………………………………………………………………….. 

( pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana ) 

SEMESTR 3 

LICZBA GODZIN 10 

ZAKRES CZYNNOŚCI I NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI DATA 

 

PODPIS 

 

Interpretuje i analizuje zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa danych 

pacjentów na tle ogólnych zasad uregulowanych w prawie polskim i 

międzynarodowym. 

 

Prezentuje postawę otwartości na nowe informacje. 

 

Przedstawia swoje stanowisko w dyskusji. 

 

  

 

 

Wyjaśnia różne aspekty informatyzacji systemu opieki zdrowotnej. 

 

Prezentuje postawę otwartości na nowe informacje. 

 

Przedstawia swoje stanowisko w dyskusji. 

 

 

  

DATA  

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………. 

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

była realizowana) 
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NAZWA PRAKTYKI Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia 

MIEJSCE  PRAKTYKI  

 

 

……………………………………………………………………………………….. 

( pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana ) 

SEMESTR 4 

LICZBA GODZIN 10 

ZAKRES CZYNNOŚCI I NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI DATA 

 

PODPIS 

 

Wykorzystuje wiedzę teoretyczną do wdrażania w jednostkach 

ochrony zdrowia struktur bezpieczeństwa danych osobowych, w tym 

medycznych. 

Przedstawia swoje stanowisko w dyskusji. 

  

 

Korzysta z obiektywnych źródeł informacji naukowej oraz posługuje 

się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu 

praktycznych problemów. 

 
Współpracuje z zespołem. 

  

DATA  

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………. 

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

była realizowana) 

 

 

 

NAZWA PRAKTYKI Psychologia zdrowia publicznego. Profilaktyka chorob i zmiana zachowan 

zdrowotnych. 

MIEJSCE  PRAKTYKI  

 

……………………………………………………………………………………….. 

( pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana ) 

SEMESTR I 

 

 

LICZBA GODZIN 15 

 

 

ZAKRES CZYNNOŚCI I NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI DATA PODPIS 
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Zapoznanie studentow ze specyfika pracy dzialu profilaktyki osrodka.  

 

  

 

Zapoznanie studentow z realnymi wymogami rynku pracy w odniesieniu 

do zagadnien zwiazanych ze zmiana wybranych zachowan zdrowotnych. 

  

 

Wykonanie zadania praktycznego – aktywne uczestnictwo w zadaniu 

realizowanym przez dzial profilaktyki osrodka obejmujacym 

oddzialywania profilaktyczne kierowane do podopiecznych osrodka. 

 

  

DATA  

 

…………………………………………………………………………………. 

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

praktyka była realizowana) 

 

 

 

NAZWA PRAKTYKI Psychologia zdrowia publicznego. Promocja zdrowia psychicznego. 

MIEJSCE  PRAKTYKI  

 

……………………………………………………………………………………….. 

( pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana ) 

SEMESTR I 

 

 

LICZBA GODZIN 15 

 

 

ZAKRES CZYNNOŚCI I NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI DATA PODPIS 

1. Udział w realizacji zadań powierzonych przez osobę nadzorującą 

przebieg praktyki 

  

2. Doskonalenie umiejętności skutecznego porozumiewania się  

relacjach interpersonalnych 

  

3. Potrafi zastosować w praktyce wiedzę dotyczącą zasad kształtowania i 

zmiany zachowań zdrowotnych 

 

  

4. Dostrzega potrzebę rozwijania kompetencji sprzyjających polepszaniu 

własnego zdrowia oraz udzielania w tym obszarze wsparcia innym 

osobom 

  

DATA  

 

…………………………………………………………………………………. 

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

praktyka była realizowana) 
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NAZWA PRAKTYKI Jakość w opiece zdrowotnej. 

Certyfikacja i akredytacja  

MIEJSCE  PRAKTYKI  

 

 

……………………………………………………………………………………….. 

( pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana ) 

SEMESTR zimowy 

LICZBA GODZIN 15 

ZAKRES CZYNNOŚCI I NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI DATA PODPIS 

1. Akredytacja – standardy, kryteria oceny 

2. Ocena jakości dokumentacji medycznej 

3. Pomiar jakości metodą Serqual 

4. Normy ISO 

 

 

  

Zna podstwy prawne przebiegu procesu akredytacji    

Zna standardy akredytacyjne    

Zapoznaje się i analizuje standardy obowiązujące w danej jednostce    

Zna procedury obowiązujące w danej jednostce   

Zna procedurę przebiegu audytów wenętrznych i zewnętrznych    

Różnicuje systemy ISO i akredytację   

Przeprowadza pomiar oczekiwań i satysfakcji pacjentów   

DATA  

 

 

…………………………………………………………………………………. 

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

praktyka była realizowana) 

 

NAZWA PRAKTYKI Jakość w opiece zdrowotnej. 

Zarządzanie projektem 

MIEJSCE  PRAKTYKI  

 

 

……………………………………………………………………………………….. 

( pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana ) 

SEMESTR letni 

LICZBA GODZIN 15 
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ZAKRES CZYNNOŚCI I NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI DATA PODPIS 

1. Analiza środowiska projektowego. 

2. Rozpoznawanie problemów jakościowych.  

3. Identyfikowanie interesariuszy projektu. 

4. Analiza uwarunkowań projektu. 

 

  

Bierze udział w diagnozowaniu sytuacji problemowej   

Proponuje rozwiąznie problemu poprzez wdrożenie projektu   

Analizuje środowisko projektowe   

Identyfikuje interesariuszy projektu   

Analizuje uwarunkowania projektu   

DATA  

 

 

…………………………………………………………………………………. 

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

praktyka była realizowana) 

 

NAZWA PRAKTYKI Zarządzanie kryzysowe w zdrowiu publicznym. 

Organizacja zarządzania kryzysowego w Polsce 

MIEJSCE  PRAKTYKI  

 

 

……………………………………………………………………………………….. 

( pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana ) 

SEMESTR zimowy 

LICZBA GODZIN 15 h 

ZAKRES CZYNNOŚCI I NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI DATA PODPIS 

Organizacja i zasady działania systemu zarządzania kryzysowego w stanach 

zagrożenia. 

 

  

Interpretuje prawne podstawy działań w sytuacjach kryzysowych   

Różnicuje  działania interwencyjne wobec jednostek i grup społecznych 

w wypadkach, awariach i katastrofach. 

 

  

Tworzy model działań interwencyjnych w wybranych sytuacjach 

kryzysowych 

  

DATA  

 

 

…………………………………………………………………………………. 

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

praktyka była realizowana) 

 

 

NAZWA PRAKTYKI Zarządzanie kryzysowe w zdrowiu publicznym. Podstawy prawne działań w 

sytuacjach kryzysowych 
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MIEJSCE  PRAKTYKI  

 

 

……………………………………………………………………………………….. 

( pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana ) 

SEMESTR letni 

LICZBA GODZIN 15 

ZAKRES CZYNNOŚCI I NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI DATA PODPIS 

Wybór tematu i realizacja projektu: 

- sformułowanie tematu 

- określenie celów 

- propozycje rozwiązania problemów 

- dobór literatury i poszukiwanie źródeł wiedzy 

 Nabyte umiejętności:  

- umiejętność formułowania przejrzystych i szczegółowych wypowiedzi 

ustnych i pisemnych (w języku ojczystym i obcym), a także umiejętność 

prezentowania swojego stanowiska w sprawach będących przedmiotem 

dyskusji, rozważając zalety i wady różnych rozwiązań w obszarze wybranej 

działalności zawodowej 

- samodzielne zdobywanie wiedzy i poszerzanie swoich umiejętności 

badawczych korzystając z obiektywnych źródeł informacji oraz podejmowanie 

autonomicznych działań zmierzających do rozstrzygania praktycznych 

problemów 

  

Praca w grupie:  

- zaangażowanie w pracę  

- organizacja działań 

- podejmowanie grupowych decyzji 

- rozwiązywanie problemów 

- samoocena postępów pracy 

Nabyte umiejętności:  

- doskonalenie umiejętności integrowania wiedzy teoretycznej z praktyką w 

zakresie komunikowania się i pracy w zespole 

  

Prezentacja efektów pracy:  

- określenie stopnia realizacji zamierzonych celów 

- właściwa terminologia 

- wsparcie graficzne 

Nabyte umiejętności:  

- umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i 

przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie 

  

dokumentacja projektu:  

- zawartość treściowa opracowania 

- kompozycja 

- forma 

Nabyte umiejętności:  

- potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej 

prezentacji, rozprawy, referatu zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, 

przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych 

badań 

  

DATA  

 

 

…………………………………………………………………………………. 

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

praktyka była realizowana) 
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Praktyki zatwierdził:  

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

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

 

NAZWA PRAKTYKI Systemy Zarządzania Jakością w   Radiologii 

MIEJSCE  PRAKTYKI  

 

 

 ( pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana ) 

SEMESTR II 

LICZBA GODZIN 10 

ZAKRES CZYNNOŚCI I NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI DATA PODPIS 

Zapoznanie się z dokumentacją systemu zarządzania jakością w 

radioterapii, medycynie nuklearnej i radiologii zabiegowej-  Księga 

jakości - Procedury ogólne 

 

  

 Zapoznanie się z testami wewnętrznej kontroli fizycznych parametrów 

urządzeń stosowanych w radioterapii, medycynie nuklearnej i radiologii 

zabiegowej 

 

  

Umiejętność tworzenia dokumentacji SZJ w radiologii zabiegowej-

podstawowe instrukcje 

  

Znajomość zasad bezpiecznej pracy w zakładzie radiologii, w 

radioterapii, medycynie nuklearnej i radiologii zabiegowej 

  

DATA  

 

 

…………………………………………………………………………………. 

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

praktyka była realizowana) 


