
 WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
 

1 

 

 

 

 

Procedura 13 

 

 

 

ORGANIZACJA PRAKTYK ZAWODOWYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
 

2 

 

1. ZAKRES PROCEDURY 

Procedura obejmuje nauczycieli akademickich będących opiekunami 

dydaktycznymi studenckich praktyk zawodowych. 

 

2. TERMINOLOGIA 

Praktyki zawodowe – forma zajęć praktycznej nauki zawodu, mająca na celu 

pogłębianie umiejętności nabytych podczas zajęć praktycznych 

 

Opiekun studenckich praktyk zawodowych - nauczyciel akademicki 

posiadający prawo wykonywania zawodu, wyznaczony przez Dziekana dla 

każdego przedmiotu kierunkowego 

  

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Dziekan Wydziału odpowiada za: 

 zawarcie porozumienia o prowadzenie studenckich praktyk zawodowych z 

zakładami opieki zdrowotnej oraz placówkami nauczania i wychowania 

 wyznaczenie opiekuna dydaktycznego studenckich praktyk zawodowych 

 

Opiekun dydaktyczny praktyk zawodowych odpowiada za: 

 przygotowanie dokumentacji dotyczącej studenckich praktyk zawodowych, 

  nadzorowanie szkolenia studentów z zakresu zakładowego regulaminu pracy, 

przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o ochronie informacji niejawnej  

 sprawdzenie przed rozpoczęciem zajęć aktualności zaświadczeń o wykonanym 

szczepieniu w kierunku profilaktyki WZW typu B i książeczki badań sanitarno- 

epidemiologicznych studentów, 

 opieka dydaktyczna nad przebiegiem praktyk zawodowych, 

 zaliczenie i dokonanie wpisu w indeksie na podstawie oceny przedstawiciela 

placówki, 

 wykonywanie innych czynności zlecanych przez Dziekana  

 

Opiekun zawodowy praktyk zawodowych odpowiada za: 

 bezpośrednia opieka nad studentami w czasie odbywania studenckich praktyk 

zawodowych,  

 praktyczne kształcenie studentów,  



 WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
 

3 

 

 zaliczenie na ocenę studenckiej praktyki zawodowej w indeksie umiejętności. 

 

4. TERMIN REALIZACJI 

Semestr letni: w okresie od lutego do września. 

 

5. OPIS POSTĘPOWANIA 

5.1. Dziekan zawiera porozumienie o prowadzenie studenckich praktyk 

zawodowych z zakładami opieki zdrowotnej oraz placówkami nauczania i 

wychowania. 

5.2. Cele i program praktyki zawodowej na danym kierunku studiów oraz czas ich 

trwania określa Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu, uwzględniając zarówno zalecenia 

zawarte w standardach kształcenia jak i  wytycznych Senatu ATH. 

5.3. Studenckie praktyki zawodowe na kierunkach „pielęgniarstwo” i „ratownictwo 

medyczne” realizowane są zgodnie z zasadami indywidualnych praktyk 

zawodowych. 

5.4. Studenckie praktyki zawodowe z przedmiotów Podstawy Pielęgniarstwa oraz 

Podstawowa Opieka Zdrowotna realizowane są w systemie grupowym według 

harmonogramu opracowanego przez Uczelnię i uzgodnionego z przedstawicielem 

placówki.  

5.5. Rada Wydziału na wniosek Dziekana wyznacza Opiekuna dydaktycznego 

studenckich praktyk zawodowych oddzielnie dla każdego przedmiotu 

kierunkowego.  

5.6. Opiekuna dydaktycznego studenckich praktyk zawodowych powołuje Dziekan 

po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału. 

5.7. Studenckie praktyki zawodowe są realizowane w wybranej przez studenta 

placówce z listy placówek opracowanych przez WNoZ. 

5.8. Student zwraca się do dyrekcji placówki o zgodę na odbycie praktyk 

zawodowych. 
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5.9. Po uzyskaniu zgody student realizuje praktykę zawodową według programu 

praktyki (indeks umiejętności).  

5.10. Student po odbyciu praktyki zawodowej uzyskuje potwierdzenie  zaliczenia 

praktyki wpisem do indeksu umiejętności przez przedstawiciela placówki. 

. 

6. Załączniki 

Zarządzenie nr 653/2012/2013 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z 

dnia 8 kwietnia 2013 roku, w sprawie zmian w regulaminie organizacji studenckich 

praktyk zawodowych na kierunkach „pielęgniarstwo” i „ratownictwo medyczne” w 

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (wraz z załącznikami) 

 

 

 


