Regulamin praktyki zawodowej dla studentów II roku, studiów stacjonarnych
Nazwa praktyki: : PRAKTYKA ZAWODOWA: FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA.
Liczba godzin: Praktyki realizowane są zgodnie ze standardami nauczania i planem studiów w ilości 450 godzin:
• Praktyka zawodowa semestralna III semestr - w pracowni kinezyterapii/fizykoterapii - 90 godzin
• Praktyk zawodowa semestralna IV semestr - w pracowni kinezyterapii/fizykoterapii – 180 godzin
• Praktyka zawodowa wakacyjna – w pracowni kinezyterapii/fizykoterapii – 180 godzin

Celem praktyki jest zapoznanie studentów z organizacją pracy, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w
pracowniach kinezyterapii i fizykoterapii, sposobami świadczenia usług fizjoterapeutycznych w publicznych i
niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz wdrażanie i doskonalenie praktycznych umiejętności wykonywania
zabiegów z zakresu ćwiczeń leczniczych, zabiegów fizykoterapeutycznych i manualnych środków terapeutycznych.
Termin praktyki: Praktyka zawodowa semestralna w III semestrze od dnia 15.01. 2018 do 26.01.2018
Praktyka zawodowa semestralna w IV semestrze od dnia 14.05. 2018 do 8.06. 2018
Praktyka zawodowa wakacyjna w terminie
od dnia 25.06. 2018 do 27.07. 2018
Organizacja praktyki: Praktykę organizuje Zakład Fizjoterapii Klinicznej i Praktyk Zawodowych AWFiS
w Gdańsku, według terminarza ustalonego i zatwierdzonego dnia 24.05.2017 przez Senat Uczelni.
Miejsce praktyki:
1. Praktyka odbywać się będzie w placówkach opieki zdrowotnej wyznaczonych przez Zakład Fizjoterapii
Klinicznej i Praktyk Zawodowych z którymi AWFiS w Gdańsku zawarła porozumienie.
2. Studenci odbywający praktykę podlegają obligatoryjnej hospitacji przez dr Krystynę Wolną.
Badania lekarskie i Ubezpieczenie:
1. Student ma obowiązek posiadać książeczkę zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych z
aktualnym wpisem wymaganych badań:
a. potwierdzenie terenowej stacji sanitarno- epidemiologicznej o wyniku 3- krotnego negatywnego badania
bakteriologicznego w kierunku nosiciela salmonella i shigella.
b. wpis o przebytym szczepieniu przeciw WZW typ B,
c. okazanie aktualnego badania w kierunku HCV,
d. okazanie zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza medycyny pracy o braku przeciw
wskazań do pracy w zawodzie fizjoterapeuty.
e. okazanie zawartego ubezpieczenia OC oraz NNW,
2. Obowiązkowy strój:
STUDENT MUSI POSIADAĆ WYMAGANY W FIZJOTERAPII - BIAŁY STRÓJ, SPORTOWE
BIAŁE OBUWIE ORAZ IDENTYFIKATOR.

Obowiązki studenta:
1. Obecność w miejscu praktyk jest obowiązkowa i wynosi 6 godz. 45min. dzienne. Podczas trwania obligatoryjnej
praktyki, nie wyraża się zgody na przystępowanie do zaliczeń, egzaminów, organizowanie wyjazdów, pracy
zarobkowej, oraz ustalanie z opiekunem praktyk na miejscu innych terminów odrabiania praktyk.
2. Nieobecność podczas trwania praktyk usprawiedliwia tylko zaświadczenie lekarskie i nieobecne dni muszą
być odrobione w porozumieniu z dr Krystyna Wolną i opiekunem studentów w miejscu praktyk.
3. Student , który w trakcie praktyki zachowuje się nagannie, nie wywiązuje się z powierzonych zadań, spóźnia się,
nie przychodzi na zajęcia, nie stosuje się do wymagań dotyczących ubioru i higieny jest niekulturalny, swoim
postępowaniem zagraża bezpieczeństwu chorych lub dezorganizuje pracę w miejscu praktyk może zostać
wydalony z miejsca praktyki, i nie uzyska zaliczenia. Powtórzenie praktyki wiąże się z całkowitym
pokryciem jej kosztów.
4. Student ma obowiązek podczas trwania praktyki prowadzić Dziennik Studenckich Praktyk Zawodowych
z dokładnym opisem, codziennych czynności wykonywanych podczas pracy z pacjentem i udostępnić
podczas hospitacji. Dokonać sprawozdania z realizacji studenckich praktyk zawodowych oraz otrzymać
potwierdzenie odbycia praktyk zawodowych i uzyskać zaliczenia z oceną.

5.
6.

Student ma obowiązek złożyć komplet dokumentacji w sekretariacie Katedry Fizjoterapii lub w Zakładzie
Fizjoterapii Klinicznej i Praktyk Zawodowych w 1 – szym tygodniu po zakończeniu praktyk.
Opóźnienie złożenia dokumentacji o 1 tydzień spowoduje obniżenie oceny o jeden stopień, opóźnienie o

2 tygodnie spowoduje obniżenie oceny o kolejny stopień, opóźnienie o 3 tygodnie – student otrzymuje ocenę
niedostateczną co prowadzi do powtórzenia praktyk zawodowych i konsekwencje finansowe.

Praktyka zawodowa wakacyjna, odbywa się w terminie od dnia 25.06. do dnia 27.07.2017 roku,
według terminarza ustalonego i zatwierdzonego 24.05.2017 przez Senat Uczelni.
Termin odbywania praktyki jest zobowiązujący.
Organizacja praktyki: Praktyka spełnia kryteria wybieralności. Student sam decyduje o miejscu
odbywania praktyki zawodowej ambulatoryjnej w pracowni kinezyterapii i fizykoterapii.

Obowiązki studenta:
1. Jak wyżej w punkcie 1.
2. Student ma obowiązek złożyć komplet dokumentacji w sekretariacie Katedry Fizjoterapii lub w Zakładzie
Fizjoterapii Klinicznej i Praktyk Zawodowych najpóźniej do dnia 28.09.2018.
Po tym terminie student otrzymuje ocenę niedostateczną co w konsekwencji prowadzi do powtórzenia praktyki
zawodowej ambulatoryjnej i konsekwencje finansowe.
3. Przed rozpoczęciem praktyki ambulatoryjnej wakacyjnej, student jest zobowiązany dostarczyć do
sekretariatu Katedry Fizjoterapii lub Zakładu Fizjoterapii Klinicznej i Praktyk Zawodowych najpóźniej
2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki tzw. „ zgodę dyrekcji”, która jest podstawą do zawarcia
porozumienia między AWFiS w Gdańsku, a dyrekcją placówki w której student planuje odbycie praktyki
ambulatoryjnej oraz skierowania na praktyki.
Podjęcie praktyki ambulatoryjnej wakacyjnej bez porozumienia i skierowania jest równoznaczne z
niezaliczeniem praktyki i całkowitym pokryciem jej kosztów.
4. Patrz wyżej praktyka zawodowa semestralna obowiązki studenta punkt 3.

Pełnomocnik Dziekana RiK dr Krystyna Wolna zastrzega sobie korzystanie z Biura Dziekanatu w przesłaniu
studentom ważnych informacji i wskazówek do wykonania.
Wpisu do indeksu i wirtualnego dziekanatu dokonuje osoba wyznaczona przez Dziekanat.

Podpisy Studentów,

