REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH
STUDENTÓW
WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ W KŁODZKU
1. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe stanowią integralną część kształcenia studentów
w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku.
2. Podstawowym celem zajęć praktycznych i praktyki zawodowej jest usystematyzowanie
i utrwalenie wiadomości oraz przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej.
3. Studenci odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w miejscu i na zasadach
określonych w harmonogramie zajęć ustalonym przez Uczelnię.
4. Studenci odbywający zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe zobowiązani są posiadać:
a) książeczkę dla celów sanitarno-epidemiologicznych z aktualnymi badaniami (przez cały
okres trwania zajęć, do wglądu dla opiekuna praktyk i pracowników Stacji SanitarnoEpidemiologicznej),
b) aktualne szczepienia ochronne w zakresie WZW typu B,
c) studenci
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do udokumentowania szczepienia przeciw tężcowi,
d) odzież i obuwie ochronne,
e) ubezpieczenie NW i OC – poszerzone o ekspozycję zawodową,
f) identyfikator.
5. Za niespełnienie wymagań zawartych w pkt. 4 odpowiedzialność ponosi student.
6. Braki w umundurowaniu i w wymaganych dokumentach stanowią podstawę do odmowy
przyjęcia studenta na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.
7. Nauczyciel oraz placówka, w której studenci odbywają zajęcia praktyczne i praktyki
zawodowe nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste studentów.
8. Studenci mają prawo do życzliwego i podmiotowego traktowania oraz pomocy prowadzącego
zarówno podczas prowadzenia jak i dokumentowania przebiegu zajęć praktycznych i praktyk
zawodowych.
9. Studenci są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu zajęć praktycznych
i praktyk zawodowych, obowiązujących regulaminów oraz procedur oraz zasad BHP
w placówce, w której odbywa zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe oraz znać procedurę
postępowania poekspozycyjnego.
10. Studentów podczas odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych obowiązuje
bezwzględne przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, i używania środków odurzających,
wnoszenia telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych oraz dyktafonów.
11. Studenci zobowiązani są do punktualnego zgłaszania się oraz aktywnego udziału w zajęciach.
12. Studenci wszystkie czynności wykonują zgodnie z zasadami i procedurami pod nadzorem
prowadzącego zajęcia.
13. Studentom nie wolno bez wcześniejszego porozumienia z prowadzącym opuszczać miejsca
odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.
14. Warunkiem zaliczenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych jest 100% obecność
na wszystkich zajęciach, opanowanie treści teoretycznych i zaliczenie umiejętności
praktycznych zgodnie z tematyką obowiązującą na zajęciach praktycznych/praktykach
zawodowych.
15. Studenci w przypadku nieobecności na zajęciach praktycznych/praktykach zawodowych
zobowiązany jest do niezwłocznego usprawiedliwienia potwierdzonego zwolnieniem
lekarskim lub innym. W takim przypadku prowadzący ustala ze studentem termin
odpracowania zajęć.
16. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach student może odpracować godziny
nieobecności na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych na warunkach określonych
przez prowadzącego zajęcia i w porozumieniu z Dziekanem. W przypadku nieodpracowania
zajęć, praktyki zawodowe / zajęcia praktyczne zostaną niezaliczone.

17. Nieobecności nieusprawiedliwione na zajęciach praktycznych / praktykach zawodowych
mogą stanowić podstawę do skreślenia z listy studentów.
18. Studenci mają obowiązek prowadzenia karty zaliczeniowej zajęć praktycznych oraz
dzienniczka praktyk zawodowych i po zakończeniu zajęć praktycznych i praktyki zawodowej
mają obowiązek złożenia tych dokumentów potwierdzonych przez prowadzącego zajęcia w
Dziekanacie Uczelni.
19. Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa kończą się uzyskaniem pozytywnej oceny końcowej
z zajęć praktycznych/praktyki zawodowej z wiadomości, umiejętności i kompetencji objętych
programem studiów. Ocenę wystawia prowadzący zajęcia.
20. Zaliczenia zajęć praktycznych studenta dokonuje prowadzący zajęcia.
21. Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje Dziekan na podstawie opinii i oceny wystawionej
przez prowadzącego praktykę zawodową.
22. Kryteria oceny studenta po odbyciu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych:
• Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który:
- przestrzega regulaminu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych,
- przestrzega zarządzeń obowiązujących w placówce szkolenia,
- wykazuje nienaganną postawę w stosunku do klienta, pacjenta, personelu,
- wykazuje się skutecznością i empatią w działaniu,
- dostrzega problemy i potrzeby pacjenta oraz sprawnie podejmuje odpowiednie działania,
- samodzielnie i sprawnie realizuje powierzone działania,
- ma wysoki poziom wiedzy teoretycznej i praktycznej,
- jest aktywny i zaangażowany,
- jest przygotowany do zajęć,
- przestrzega ogólnie przyjętych norm kulturowych.
• Ocenę dobrą otrzymuje student, który:
- przestrzega regulaminu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych,
- przestrzega zarządzeń obowiązujących w placówce szkolenia,
- wykazuje nienaganną postawę w stosunku do klienta, pacjenta, personelu,
- wykazuje się skutecznością i empatią w działaniu,
- dostrzega problemy i potrzeby pacjenta oraz sprawnie podejmuje odpowiednie działania,
- po niewielkim nakierowaniu sprawnie realizuje powierzone działania,
- ma dobry poziom wiedzy teoretycznej i praktycznej,
- jest aktywny i zaangażowany,
- jest przygotowany do zajęć,
- przestrzega ogólnie przyjętych norm kulturowych.
• Ocenę dostateczną otrzymuje student, który:
- wymaga nadzoru w przestrzeganiu regulaminu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych,
- wymaga nadzoru w przestrzeganiu zarządzeń obowiązujących w placówce szkolenia,
- wykazuje właściwą postawę w stosunku do klienta, pacjenta, personelu,
- nie zawsze wykazuje się skutecznością i empatią w działaniu,
- po ukierunkowaniu dostrzega problemy i potrzeby pacjenta oraz podejmuje odpowiednie
działania,
- po ukierunkowaniu realizuje powierzone działania,
- ma wiedzę teoretyczną i praktyczną, ale wymaga jej usystematyzowania i ugruntowania,
- nie zawsze jest aktywny i zaangażowany,
- nie zawsze jest przygotowany do zajęć,
- nie zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm kulturowych.
•

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który:
- nie przestrzega regulaminu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych,
- nie przestrzega zarządzeń obowiązujących w placówce szkolenia,

- wykazuje niewłaściwą postawę w stosunku do klienta, pacjenta, personelu,
- nie jest skuteczny, ani empatyczny w działaniu,
- nie dostrzega problemów i potrzeb pacjenta oraz nie podejmuje odpowiednich działań, nawet
po ukierunkowaniu przez nauczyciela,
- nie realizuje powierzonych działań, nawet po ukierunkowaniu przez nauczyciela,
- ma wiedzę teoretyczną i praktyczną, ale wymaga jej usystematyzowania i ugruntowania,
- nie jest aktywny i zaangażowany,
- nie jest przygotowany do zajęć,
- nie przestrzega ogólnie przyjętych norm kulturowych.
23. Każdy student ma obowiązek zapoznać się z regulaminem zajęć praktycznych i praktyk
zawodowych, co potwierdza złożeniem podpisu na odpowiednim oświadczeniu.
24. Student może się ubiegać o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyk zawodowych poprzez
złożenie wniosku w tej sprawie do Dziekana Wydziału i przedstawieniu zaświadczenia o
miejscu, czasie i zakresie odbytych praktyk zawodowych lub kserokopię indeksu (liczba
godzin praktyk zawodowych nie może być mniejsza od przewidywanej planem studiów w
WSM w Kłodzku).
25. Istnieje możliwość zaliczenia pracy zawodowej jako praktyki studenckiej. Praca ta powinna
spełniać oczekiwane dla kierunku efekty kształcenia i być wykonywana w okresie trwania
studiów. W celu zaliczenia pracy zawodowej jako praktyki wymagane jest złożenie podania
do Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu z prośbą o uznanie pracy zawodowej jako
obowiązkowej praktyki studenckiej wraz z odpowiednimi załącznikami.
26. Student zostanie dopuszczony do egzaminu dyplomowego po przedstawieniu dzienniczka
praktyk wraz z oświadczeniem o odbyciu wszystkich praktyk przewidzianych planem
studiów.
27. Kwestie nieuwzględnione w niniejszym regulaminie reguluje Regulamin Studiów Wyższej
Szkoły Medycznej w Kłodzku.

