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UNIWERSYTET PRZYRODNICZO – HUMANISTYCZNY w SIEDLCACH 

WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU 

INSTYTUT NAUK O ZDROWIU 

 

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH 

NA KIERUNKU  RATOWNICTWO MEDYCZNE 

 

I. Użyte w Regulaminie określenia  oznaczają 

1. PRAKTYKA ZAWODOWA - wprowadzenie do praktycznego wykonywania zawodu, 
służy integracji wiedzy teoretycznej z praktyką. Realizowana w jednostkach 
przyjmujących. 

2. STUDENT/STUDENTKA – osoba kształcąca się na studiach wyższych, dalej zwana 

Studentem. 

3. OPIEKUN PRAKTYK ZAWODOWYCH UPH – nauczyciel akademicki, któremu Rektor 

powierzył obowiązki opiekuna praktyk zawodowych, zwany  dalej Opiekunem Praktyk 

UPH. 

4. OPIEKUN JEDNOSTKI PRZYJMUJĄCEJ – osoba wskazana przez jednostkę przyjmującą 

powołana do nadzoru nad realizacją praktyk zawodowych odbywających się w 

jednostce przyjmującej  posiadająca odpowiednie kwalifikacje do realizacji zajęć 

praktycznych dla danego modułu kształcenia, zwana dalej Opiekunem Jednostki. 

5. JEDNOSTKA PRZYJMUJĄCA – podmiot leczniczy lub inna jednostka, z którą Uczelnia 

zawarła stosowne umowy/porozumienia w celu zapewnienia studentom realizacji 

praktyk zawodowych. 

6. EFEKTY UCZENIA SIĘ - zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

uzyskanych przez studenta w procesie kształcenia. 

7. KARTA PRAKTYK ZAWODOWYCH - dokument wewnętrzny Uczelni służący do 

potwierdzania efektów uczenia się w toku praktycznego nauczania, zgodnie z 

obowiązującymi standardami kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne oraz 

programem studiów Uczelni.  
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II. Organizacja  i przebieg kształcenia praktycznego 

1. Kształcenie praktyczne jest integralną częścią kształcenia studentów na kierunku 
ratownictwo medyczne i podlega obowiązkowemu zaliczeniu; 

2. Kształcenie praktyczne odbywa się w oparciu o bazę własną Uczelni i Jednostki 
Przyjmujące. Kształtowanie umiejętności praktycznych w warunkach naturalnych jest 
poprzedzone kształtowaniem tych umiejętności w warunkach symulowanych; 

3. Kształcenie praktyczne odbywa się w formie zajęć praktycznych, obozów 
sprawnościowych i praktyk zawodowych zgodnie z obowiązującymi standardami 
kształcenia dla kierunku studiów ratownictwo medyczne - studia pierwszego stopnia 
oraz programem studiów Uczelni; 

4. Praktyki zawodowe odbywają się w terminach zgodnych z harmonogramem 
zatwierdzonym przez Jednostkę Przyjmującą oraz Opiekuna Praktyk UPH (także w dni 
wolne od zajęć dydaktycznych oraz wolne ustawowo od pracy, realizując 
pełnowymiarowe dyżury zgodnie z zasadami pracy zmianowej danej jednostki, nie 
dłużej jednak niż 24 godziny na jeden dyżur, po którym musi nastąpić co najmniej 48 
godzin przerwy w realizacji praktyk zawodowych); 

5. Opiekun Jednostki wystawia ocenę w Karcie Praktyk Zawodowych po każdym 
zakończonym dyżurze praktyk, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceniania; 

6. Zajęcia praktyczne odbywają się pod bezpośrednim nadzorem Opiekuna Jednostki lub 
Opiekuna Praktyk UPH  zgodnie z planem i harmonogramem zajęć;  

7. Spóźnienia lub nieobecności mogą być podstawą do obniżenia oceny lub niezaliczenia 
praktyk zawodowych; 

8. Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad realizacją praktyk zawodowych sprawuje 
Opiekun Praktyk UPH; 

9. Opiekun Praktyk UPH każdorazowo po zakończeniu praktyki zawodowej dokonuje 
zaliczenia na ocenę oraz analizuje jakość kształcenia na podstawie wypełnionej przez 
studenta ankiety ewaluacyjnej oraz ocen/opinii udokumentowanych w trakcie 
przebiegu praktyk zawodowych; 

10. Student realizuje praktykę zawodową wyłącznie w jednostkach wskazanych przez 
Opiekuna Praktyk UPH, z którymi Uczelnia podpisała porozumienie/umowę w 
sprawie praktyk; 

11. Warunkiem przystąpienia studenta do zajęć praktycznych, obozu sprawnościowego i 
praktyk zawodowych jest: posiadanie aktualnych badań w kierunku nosicielstwa SS, 
szczepień przeciwko WZW typu B, aktualnego zaświadczenia wydanego przez lekarza 
medycyny pracy, ubezpieczenia NNW i OC (badania na obecność wirusów HIV lub 
WZW, koszt leków antyretrowirusowych HIV, jednorazowe świadczenie z tytułu 
zakażenia HIV, jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW, transport 
medyczny na limit 1000 PLN). Student przekazuje Opiekunowi Praktyk wymienione 
dokumenty lub ich kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem najpóźniej w 
terminie dwóch tygodni przed planowym rozpoczęciem praktyk; 

12. Przed rozpoczęciem praktyk zawodowych student odbywa szkolenie z zakresu BHP i 
przepisów p/pożarowych w danej Jednostce Przyjmującej; 

13. Studentowi nie wolno opuszczać samowolnie miejsca praktyk, z wyjątkiem sytuacji 
koniecznej – po uzyskaniu zgody Opiekuna Jednostki lub Opiekuna Praktyk UPH; 

14. Studenta obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych oraz 
innych urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz (fotografowania, nagrywania 
pacjentów, pracowników i innych osób w miejscu praktyk zawodowych); 
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15. W miejscu odbywania praktyk zawodowych student ma bezwzględny zakaz palenia 
tytoniu i spożywania alkoholu oraz przyjmowana odwiedzin osób postronnych;  

16. W czasie realizacji praktyk zawodowych zabrania się ze względów 
epidemiologicznych noszenia biżuterii, lakierowanych czy też sztucznych paznokci; 

17. Student zobowiązany jest noszenia w trakcie praktyk kompletnej odzieży ochronnej 
wskazanej przez Opiekuna Praktyk UPH oraz identyfikatora imiennego zgodnego z 
wewnętrznymi przepisami Uczelni;  

18. Braki w obowiązującym na praktykach umundurowaniu mogą stanowić podstawę do 
odmówienia przyjęcia studenta na praktykę; 

19. Studentka będąca w ciąży jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym 
fakcie Opiekuna Praktyk UPH oraz przedstawienia zaświadczenia od lekarza o 
możliwości odbywania zajęć; 

20. W przypadku przeciwwskazań do odbywania praktyk zawodowych student powinien 
złożyć podanie do Dziekana Wydziału o przesunięcie terminu realizacji praktyk 
zawodowych. 

21. W przypadku uzasadnionego podejrzenia możliwości zakłócenia prawidłowego 
przebiegu praktyk zawodowych w wyniku m.in. stanu zdrowia studenta lub jego 
zachowania, Opiekun Praktyk UPH na wniosek własny lub Opiekuna Jednostki, ma 
prawo zażądać okazania aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 
do odbywania praktyk, a w razie niespełnienia tego żądania, Opiekun Praktyk UPH ma 
prawo odwołać studenta z praktyk zawodowych, dokonując pisemnej argumentacji; 

22. Postępowanie niezgodne z Regulaminem Praktyk Zawodowych może być podstawą 
do odwołania studenta z praktyk na wniosek Opiekuna Praktyk UPH lub Opiekuna 
Jednostki. Ostateczną decyzję podejmuje Opiekun Praktyk UPH. 
 
  

III. Cele  kształcenia praktycznego 

Celem kształcenia praktycznego jest przygotowanie studenta do samodzielnego wykonywania  
zawodu, poprzez: 

1) poznanie specyfiki pracy na stanowisku ratownika medycznego w różnych oddziałach 
szpitalnych i ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, zespołach ratownictwa medycznego, 
lotniczym pogotowiu ratunkowym, centrum dyspozytorskim pogotowia ratunkowego 
oraz jednostkach współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne 
(m.in. PSP, WOPR); 

2) wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w 
praktyce ratownika medycznego (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką); 

3) zdobycie doświadczenia w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu zadań 

zawodowych  w warunkach rzeczywistych; 

4) poznanie własnych możliwości na rynku pracy, wzmocnienie motywacji do pracy 

zawodowej; 

5) nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie 

przygotowywania pracy dyplomowej oraz poszukiwania pracy; 

6) w trakcie kształcenia praktycznego student powinien nabyć umiejętności obejmujące 

samodzielne wykonywanie zawodu, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz 

holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, z poszanowaniem  

i respektowaniem jego praw. 
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IV. Obowiązki studenta 

Student ma obowiązek: 

1) zapoznania się z Regulaminem Praktyk Zawodowych i bezwzględnego przestrzegania 

jego zapisów; 

2) realizacji programu praktyk zawodowych zgodnie z planem i programem kształcenia, 

3) zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania regulaminu Jednostki Przyjmującej,  

4) korzystania z instrukcji, procedur i zarządzeń wewnętrznych Jednostki Przyjmującej, 

5) poszanowania mienia: dbania o powierzony sprzęt i używanie go zgodnie z 

przeznaczeniem; 

6) bezwzględnego przestrzegania zasad bhp, obowiązujących regulacji sanitarno-

epidemiologicznych w tym obowiązujących standardów w zakresie higieny rąk, 

postępowania po ekspozycji zawodowej i gospodarki odpadami; 

7) posiadania  Karty Praktyk Zawodowych i każdorazowego okazywania jej Opiekunowi 

Jednostki w celu dokonania zaliczenia dnia praktyk; 

8) przestrzegania praw pacjenta, w szczególności zachowania w tajemnicy informacji  

o pacjencie i jego rodzinie uzyskanych w trakcie praktyk zawodowych oraz 

dochowania tajemnicy zawodowej; 

9) zapewnienia pacjentowi bezpieczeństwa podczas udzielania świadczeń zdrowotnych, 

10) noszenia estetycznego regulaminowego umundurowania, w tym zmiennego  obuwia 

medycznego i  identyfikatora; 

11) przestrzegania zasad kultury współżycia w stosunku do pacjentów i ich rodzin, 

personelu, nauczycieli,  koleżanek i kolegów; 

12) punktualnego przychodzenia na zajęcia oraz realizacji zajęć w pełnym wymiarze 

godzin przewidzianych w programie praktyk zawodowych;  

13) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach; 

14) stosowania  się do zaleceń Opiekuna Praktyk UPH i Opiekuna Jednostki; 

15) wykonywania zabiegów i innych zleceń tylko po uzgodnieniu z Opiekunem Jednostki 
lub Opiekunem Praktyk i w jego obecności; 

16) niezwłocznego zgłaszania Opiekunowi Jednostki lub Opiekunowi Praktyk UPH 
wszelkich pomyłek lub niewykonania zlecenia; 

17) niezwłocznego zgłaszania Opiekunowi Praktyk UPH wszelkich niedyspozycji 

zdrowotnych, mogących skutkować nieobecnością na praktykach zawodowych lub 

brakiem możliwości pełnego wykonywania powierzonych zadań; 

18) uzgodnienia z Opiekunem Praktyk UPH terminu odpracowania zajęć w przypadku 
nieobecności. 
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V. Prawa studenta 

 Student ma prawo do: 

1) zapewnienia ze strony Uczelni możliwości realizacji praktyk zawodowych w 

pełnym wymiarze godzinowym przewidzianym w programie studiów; 

2) dostępności do niezbędnych środków ochrony osobistej (rękawice, dodatkowe 

fartuchy); 

3) zapoznania się z programem studiów i kryteriami oceniania; 
4) obiektywnej, jawnej i zgodnej z ustalonymi kryteriami oceny efektów kształcenia  

zawartych w Karcie Praktyk Zawodowych; 

5) zapoznania się z urządzeniami, wyposażeniem i zasadami funkcjonowania 

Jednostki Przyjmującej; 

6) konsultacji i pomocy Opiekuna Praktyk UPH i Opiekuna Jednostki w przypadku 
trudności w nauce, kształtowaniu umiejętności praktycznych i bieżącego 
rozwiązywania problemów; 

7)  wykonywania zadań wynikających z treści kształcenia; 
8)  korzystania ze sprzętu i urządzeń w zakresie umożliwiającym udzielanie 

świadczeń zdrowotnych, w tym medycznych czynności ratunkowych. 
9) student ma prawo do 30 minutowej przerwy na spożycie posiłku w miejscu i 

czasie wyznaczonym przez Opiekuna Jednostki lub Opiekuna Praktyk UPH. 
 

VI. Warunki zaliczenia kształcenia praktycznego 

1. Warunkiem zaliczenia zajęć praktyk zawodowych jest stuprocentowa obecność i 

aktywny udział; 

2. Wywiązanie się z powierzonych zadań i osiągnięcie założonych efektów uczenia się 

udokumentowanych pozytywnymi ocenami z każdego dyżuru praktyk; 

3. Pozytywna ocena końcowa Opiekuna Praktyk UPH udokumentowana w Karcie 

Praktyk Zawodowych. 
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Program praktyk zawodowych na kierunku ratownictwo medyczne (od rocznika 2017/2018 włącznie):  

Rok 
 

Semestr Nazwa modułu kształcenia 
praktycznego 

Liczba godzin Punkty ECTS 

I I / brak / 0 0 

II Pogotowie Ratunkowe 15 0 

II Oddziały Szpitalne (Chirurgia – 20, 
Ortopedia – 10, OIT – 10, Anestezjologia 
– 10, Interna – 10, Neurologia – 10, 
Kardiologia – 20) 

90 4 

II III Pogotowie Ratunkowe 50 2 

III Szpitalny Oddział Ratunkowy /IP (Fak.8) 75 3,5 

IV Pogotowie Ratunkowe 80 3 

IV  Szpitalny Oddział Ratunkowy /IP(Fak.8) 75 3,5 

IV Obóz sprawnościowy  45 3 

III V Pogotowie Ratunkowe 40 2 

V Straż Pożarna (Fak.19) 60 4 

  
 

Ogółem 530 25 
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Program praktyk zawodowych na kierunku ratownictwo medyczne (od rocznika 2019/2020):  

Rok 
 

Semestr Nazwa modułu kształcenia 
praktycznego 

Liczba godzin Punkty ECTS 

I I / brak / 0 0 

II Zespół Ratownictwa Medycznego 1 
(praktyki wakacyjne) 
 
Szpitalny Oddział Ratunkowy                   
(praktyki wakacyjne) 

84 
 
 
168 

3 
 
 
6 

II III Szpitalny Oddział Ratunkowy                     
(praktyki śródroczne) 

100 4 

IV Zespół Ratownictwa Medycznego 2 
(praktyki wakacyjne) 
 
Odział Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii  (praktyki wakacyjne) 

84 
 
 
164 

3 
 
 
6 

III V Zespół Ratownictwa Medycznego 
(praktyki śródroczne) 
 
Oddział Chirurgii                                   
(praktyki śródroczne) 
 
Oddział Ortopedyczno-Urazowy                        
(praktyki śródroczne) 
 
Oddział Chorób Wewnętrznych                        
(praktyki śródroczne) 
 
Oddział Neurologii                        
(praktyki śródroczne) 
 
Oddział Kardiologii                                 
(praktyki śródroczne) 
 
Oddział Pediatrii                                
(praktyki śródroczne) 

50 
 
 
60 
 
 
50 
 
 
50 
 
 
50 
 
 
50 
 
 
50 

2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 

VI / brak /   

  
 

Ogółem 960 36 

 

 

Załączniki do Regulaminu: 

1. Obowiązki Opiekuna Praktyk UPH, 

2. Obowiązki Opiekuna Jednostki, 

3. Wzór Karty Praktyk Zawodowych. 


