
Informacja dotycząca organizacji praktyk zawodowych / zajęć praktycznych 

i ćwiczeo klinicznych 

dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

1. Praktyczna nauka zawodu jest integralną częścią kształcenia na poszczególnych kierunkach 
studiów i odbywa się w formie zajęd praktycznych/dwiczeo klinicznych oraz praktyki zawodowej. 

2. Do realizacji zadao praktycznej nauki zawodu na Wydziale powołuje się formalnie: 

 Pracowników Sekcji ds. Praktycznej Nauki Zawodu 

SEKCJA ds. PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – 

WNoZ ul. K.Bartla 5, II piętro-pokój 201 

 Opiekuna praktyki zawodowej dla danego kierunku/ roku 
 

 

 
 

3. Praktyczna nauka zawodu realizowana jest wg założeo przyjętych w planach kształcenia dla 
poszczególnych kierunków studiów oraz sylabusów do poszczególnych przedmiotów, odbywa się w 
miejscu i terminie wynikającym z harmonogramu zatwierdzonego przez Sekcję ds. Praktycznej Nauki 
Zawodu. 
4. Warunkiem przystąpienia do kształcenia praktycznego jest posiadanie obowiązkowego 

Lp. Kierunek studiów Opiekun praktyk 

1. Pielęgniarstwo Iº 
Pielęgniarstwo pomostowe 

mgr Jadwiga Staniszewska                                              
Z-d Medycznych Nauk Społecznych 
II piętro p.219 

2. Pielęgniarstwo IIº mgr Iwona Zborowska                                                    
Z-d Gerontologii 
II piętro p.215 

3. Zdrowie Publiczne Iº 
Zdrowie Publiczne IIº 

mgr Łukasz Strączek                                                       
Z-d Organizacji i Zarządzania 
II piętro p.222 

4. Dietetyka Iº mgr inż. Anna Kawicka                                                   
Katedra Dietetyki ul. Parkowa 34 

5. Fizjoterapia Iº                                      
Fizjoterapia IIº 

dr Anna Kołcz-Trzęsicka                                                 
Katedra Fizjoterapii 
ul. Grunwaldzka 2 

6. Położnictwo Iº                                       
Położnictwo IIº 

mgr Marzena Madej                                                      
Z-d Położnictwa Praktycznego 
II piętro p.228 

7. Ratownictwo Medyczne mgr Jarosław Sowizdraniuk 
Z-d Ratownictwa Medycznego 
ul. Parkowa 34 



ubezpieczenia NNW,  książeczki zdrowia i szczepieoWZW typu „B", a także aktualnej książeczki do 
celów sanitarno-epidemiologicznych. 
5. Studenckie praktyki zawodowe odbywają się w formie: 

a) indywidualnej, we własnym zakresie, dla studentów studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych, 

b) grupowej, dla studentów studiów stacjonarnych. 
6. Organizatorem indywidualnej studenckiej praktyki jest student. Do jego obowiązków należy: 
6.1 Samodzielne pozyskiwanie publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej lub innych 
placówek, w których będzie realizowana nieodpłatna praktyka zgodnie z programem studenckiej 
praktyki zawodowej. 
6.2 Samodzielne uzyskanie formalnej zgody kierownictwa placówki, w której prowadzona będzie 
praktyka. Student pobiera w Sekcji ds. Praktycznej Nauki Zawodu Wydziału Nauk o Zdrowiu lub ze 
strony internetowejhttp://www.wnoz.umed.wroc.pl/content/praktyki-zawodowe„Wniosek o 
wyrażenie zgody na zorganizowanie praktyki we własnym zakresie” , który po wyrażeniu zgody 
przez osoby prowadzące w placówce przedstawia ponownie w Sekcji ds. Praktycznej Nauki Zawodu. 
Student jest zobowiązany dostarczyd wniosek przed przystąpieniem do odbywania praktyki 
zawodowej. 
Na podstawie dostarczonego wniosku na prośbę przedstawicieli placówki może zostad nawiązane 
„Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej” między placówką, a Uniwersytetem 
Medycznym we Wrocławiu. 
7. Organizatorem studenckiej praktyki grupowej są Sekcja ds. Praktycznej Nauki Zawodu i Opiekun 
praktyk zawodowych na danym kierunku. 

a) Opiekun praktyk zawodowych dla kierunku prowadzi wśród studentów akcje 
informacyjne na temat organizacji i zasad odbywania praktyki zawodowej. 

b) Studenci przed rozpoczęciem praktyki w formie grupowej, potwierdzają chęd 
uczestnictwa w zorganizowanej formie praktyki, składając podpis na liście 
deklaracyjnej. Taka deklaracja zobowiązuje studenta do uczestnictwa w praktyce 
w podanym terminie, wg ustalonego harmonogramu (zgodnie z programem 
studenckich praktyk zawodowych), w wyznaczonych placówkach (publicznych 
i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej), które w ramach umów cywilno-
prawnych współpracują z Uniwersytetem Medycznym Wrocławiu. 

7.1  Podstawą do realizacji kształcenia praktycznego w placówce jest podpisanie stosownego 
porozumienia przez Rektora lub upoważnioną przez Rektora osobę oraz instytucji, w której jest 
ono organizowane ( wg wzoru stanowiącego załącznik do Zarządzenia Rektora) po uzgodnieniu 
terminów, miejsc oraz programów zajęd i osób pełniących funkcje opiekuna studentów z 
ramienia Zakładu. 

 
 

Wrocław, 18.03.2013 
 


