Gdańsk, rok akademicki 2017/2018
KOMUNIKAT

W sprawie praktyk zawodowych studentów kierunku Fizjoterapia w roku akademickim 2017/2018
studiów I stopnia stacjonarnych I, II i III roku.
Praktyki zawodowe stanowią integralną, obowiązkową część planu nauczania studentów kierunku Fizjoterapia. Wymiar
i rodzaj praktyk reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz plan studiów, zatwierdzonym przez Radę
Wydziału Wychowania Fizycznego AWFiS w czerwca 2017.
Termin praktyk: Praktyki studentów I roku realizowane są w okresie wakacyjnym, II roku odbywają praktyki w roku
akademickim oraz podczas wakacji , III roku odbywają również praktyki w roku akademickim w semestrze zimowym i letnim.
Praktyki zawodowe dla studentów II i III roku rozliczane są semestralnie.
Organizacja praktyki: Praktykę organizuje Zakład Fizjoterapii Klinicznej i Praktyk Zawodowych AWFiS w Gdańsku.
Miejsce praktyk: Praktyki odbywają się w zakładach opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, które świadczą usługi z
zakresu fizjoterapii klinicznej w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych oraz w ośrodkach, świadczących usługi o charakterze
rehabilitacyjnym z którymi Uczelnia zawiera porozumienie.
Opiekunowie:
Opiekę nad studentami sprasowują pracownicy placówki, w której student odbywa praktykę.
Prawa i obowiązki studenta:
Student zgłasza się na praktykę z aktualnym skierowaniem, w dniu i o godzinie ustalonej z pracownikiem
nadzorującym praktykę w miejscu jej odbywania.
Student, który nie może odbyć praktyki w terminie, powinien złożyć pisemne oświadczenie na ręce Pełnomocnika
Dziekana RiK ds. monitorowania skuteczności praktyk zawodowych
Student ma obowiązek posiadać książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych z aktualnym wpisem
wymaganych badań:
a) Potwierdzenie Terenowej (Wojewódzkiej ) Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej „nie figuruje w rejestrze stałych i
okresowych nosicieli pałeczek z grupy salmonella”,
b) Wpis o przebytym szczepieniu przeciw WZW typu B,
c) Badaniem krwi w kierunku HCV,
d) Wpis z aktualnymi badaniami podstawowymi,
e) Wpis potwierdzający odbycie badania lekarskiego przez lekarza medycyny pracy o braku
przeciwwskazań do pracy w zawodzie fizjoterapeuty.
Student powinien posiadać zaświadczenie (kserokopie) aktualnego ubezpieczenia OC i NW.
Studenci II i III roku muszą posiadać wymagany w Fizjoterapii biały strój, białe obuwie sportowe oraz
identyfikator.
Studenci I, II, III roku mają obowiązek uzyskać potwierdzenie odbytej praktyce zawodowej i zdobytej wiedzy,
umiejętności oraz kompetencji wraz z oceną w Dzienniczku Studenckich Praktyk Zawodowych.
Student, który nie zgłosi się na praktykę w wyznaczonym terminie, łamiący regulamin, nagannie się zachowujący
będzie wydalony z miejsca praktyki i nie uzyska zaliczenia. Powtórzenie praktyki wiąże się z całkowitym
pokryciem jej kosztów.
Dokładne terminy składania dokumentacji i warunki zaliczenia podane są w regulaminach osobno dla każdego
rocznika.
Sprawy finansowe:
Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 34/2012 z dnia 25 lipca 2012, uchyla się Zarządzenie nr 23 /2008r z dnia 14 października
2008r. w sprawie wynagrodzenia nauczycieli sprawujących opiekę nad studentami w miejscu odbywania praktyki zawodowej i
specjalistycznej z dniem 1 października 2013 roku.
Uwaga!
Szczegółowe zadania, regulaminy, cele, wymiar godzin, miejsca i terminy odbywania praktyk oraz imienna lista studentów
znajduje się w załącznikach do niniejszego komunikatu
Załączniki:
1. Regulamin praktyki zawodowej dla studentów I roku, studiów stacjonarnych
2. Regulamin praktyki zawodowej dla studentów II roku, studiów stacjonarnych
3. Regulamin praktyki zawodowej dla studentów III roku, studiów stacjonarnych
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