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WYTYCZNE DO PRAKTYKI ZAWODOWEJ – OBÓZ SPRAWNOŚCIOWY 

KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE 

STUDIA I STOPNIA 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ 

 

 

 

I. Podstawa prawna: 

1. Regulamin Studiów Wyższych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej  

2. Zarządzenie Nr 857/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 

14 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacji studenckich praktyk 

zawodowych na kierunkach „pielęgniarstwo” I i II stopnia oraz „ratownictwo medyczne” 

I stopnia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (z późniejszymi 

zmianami). 

3. Uchwała Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu w sprawie wyznaczenia opiekunów 

dydaktycznych praktyk zawodowych i kierowników obozów sprawnościowych. 

 

II. Postanowienia ogólne: 

1. Praktyka zawodowa – obóz sprawnościowy jest  obowiązkowy i stanowi integralną 

część toku studiów na kierunku Ratownictwo medyczne.  

2. Celem praktyki jest pogłębienie i weryfikacja wiedzy oraz nabycie praktycznych 

umiejętności ratowniczych zawartych w module kształcenia „Praktyka zawodowa – 

obóz sprawnościowy” 

3. Obóz sprawnościowy jest realizowany w formie obozu sprawnościowego letniego – 

40 godz. dydaktycznych i obozu sprawnościowego zimowego - 40 godz. 

dydaktycznych. 

4. Obóz sprawnościowy kończy się zaliczeniem bez oceny na podstawie zapisu „zal” 

dokonanego przez Kierownika obozu w Indeksie umiejętności. 

5. Student, który z przyczyn uzasadnionych nie zaliczył praktyki-obóz sprawnościowy 

zobowiązany jest do złożenia podania do Dziekana o rejestrację warunkową na kolejny 

semestr. 
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6. Zajęcia prowadzone są według Harmonogramu Praktyki – Obóz Sprawnościowy. 

Zakres tematyczny wynika z modułu kształcenia „Praktyka zawodowa – obóz 

sprawnościowy” i jest zawarty w poszczególnych Zadaniach.  

7. Student zobowiązany jest do uczestniczenia we wszystkich zajęciach zgodnie 

z Szczegółowym Harmonogramem Zajęć. 

8. Kierownik obozu zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia studentów w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przed rozpoczęciem praktyki. 

9. Za przeprowadzenie szkolenia studentów z zakresu bezpieczeństwa w trakcie 

wykonywanych Zadań są odpowiedzialni Wykonawcy zadań. 

10. W trakcie obozów sprawnościowych zabrania się: 

 spożywania alkoholu 

 stosowania środków odurzających 

 nieprzystępowania do zajęć 

 niewykonywania poleceń Instruktorów 

 spóźniania się na zajęcia 

11. Wobec osób łamiących zasady ujęte w punkcie 10 zastosowane będą kary 

przewidziane w Regulaminie Studiów Akademii Techniczno-Humanistycznej. 

Za uszkodzone mienie odpowiedzialność materialną ponosi student. 

 

III. Dokumentacja praktyki zawodowej – obóz sprawnościowy 

1. Wniosek o Uruchomienie Procedury - Druk AZP-001 

2. Harmonogram Praktyki – Obóz Sprawnościowy – Załącznik nr 1 do „Wytycznych 

do praktyki zawodowej – obóz sprawnościowy”. 

3. Zapytanie Ofertowe - Załącznik nr 2 do „Wytycznych do praktyki zawodowej – 

obóz sprawnościowy”. 

4. Umowa z Wykonawcą - Załącznik nr 3 do „Wytycznych do praktyki zawodowej – 

obóz sprawnościowy”. 

5. Szczegółowy Harmonogram Zajęć - Załącznik nr 4 do „Wytycznych do praktyki 

zawodowej – obóz sprawnościowy”. 

6. Informacja dla Studentów Uczestniczących w Obozie Sprawnościowym – 

Załącznik nr 5 do „Wytycznych do praktyki zawodowej – obóz sprawnościowy”. 
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7. Lista obecności - Załącznik nr 6 do „Wytycznych do praktyki zawodowej – obóz 

sprawnościowy”. 

8. Zbiorcze Zestawienie Zaliczeń Zadań - Obóz Sprawnościowy - Załącznik nr 7 

do „Wytycznych do praktyki zawodowej - obóz sprawnościowy”. 

9. Instrukcja Szkolenia Studentów ATH w Zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - 

Załącznik nr 4 do Regulaminu organizacji studenckich praktyk zawodowych na 

kierunkach „pielęgniarstwo” I i II stopnia oraz „ratownictwo medyczne” I stopnia. 

10. Oświadczenie - Załącznik nr 5 do Regulaminu organizacji studenckich praktyk 

zawodowych na kierunkach „pielęgniarstwo” I i II stopnia oraz „ratownictwo 

medyczne” I stopnia. 

 

 

 

 


