Załącznik nr 1
do UCHWAŁY NR 38
.
RADY WYDZIAŁU FIZJOTERPII
PMWSZ w Opolu z dnia 26-07-2017 r.

Regulamin praktyk na jednolitych studiach magisterskich
na kierunku Fizjoterapia
Wydział Fizjoterapii PMWSZ w Opolu
§1
WSTĘP
1. Praktyki są integralną częścią edukacji na jednolitych studiach magisterskich na
kierunku fizjoterapia prowadzonych w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole
Zawodowej w Opolu.
2. Studenci odbywają praktyki w miejscu i terminie wynikającym z harmonogramu
praktyk określonego przez uczelnię, na podstawie porozumienia podpisanego przez
obie strony w ciągu roku akademickiego (praktyka zawodowa- fizjoterapeutyczna
ciągła w trakcie IX i X semestru) lub w okresie wakacji (praktyki semestralne:
praktyka asystencka /wdrożeniowa, praktyka z zakresu fizykoterapii, praktyka
z zakresu kinezyterapii, praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej).
3. W momencie rozpoczęcia praktyki student jest zobowiązany posiadać :
a) aktualną książeczkę zdrowia do celów epidemiologicznych,
b) szczepienia ochronne w zakresie WZW typu B,
c) badania bakteriologiczne kału na nosicielstwo z wynikiem
ujemnym,
d) niezbędną odzież ochronną i obuwie oraz identyfikator
e) ubezpieczenie NW i OC – poszerzone o ekspozycję zawodową.
3a. Student zobowiązany jest posiadać książeczkę zdrowia dla celów sanitarno –
epidemiologicznych przez cały czas trwania praktyk i udostępnić ją do wglądu:
opiekunowi praktyk, pracownikom Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
3b. W przypadku kontroli, za brak książeczki lub aktualnego wpisu lekarza o zdolności do
praktyk zawodowych oraz aktualnego ubezpieczenia NW i OC, odpowiedzialność
(również finansową) ponosi student.
3c. W

przypadku

braku niezbędnej

do odbycia praktyk

odzieży ochronnej

i obuwia zamiennego odpowiedzialność, w tym finansową, ponosi student.
3d. Opiekun praktyk ma prawo nie przyjąć na zajęcia studenta bez odzieży ochronnej,
obuwia zamiennego i identyfikatora. Nieobecność z przyczyn leżących po stronie
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studenta stanowi nieobecność nieusprawiedliwioną w praktykach – z obowiązkiem ich
odpracowania.
4. W uzasadnionych przypadkach losowych, możliwe jest za zgodą Dziekana Wydziału
warunkowe przeniesienie określonego rodzaju praktyk na następny rok .

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Student ma obowiązek odbycia praktyk semestralnych oraz zaliczenia uwzględnionej
w planach studiów sześciomiesięcznej praktyki zawodowej - fizjoterapeutycznej ciągłej
(w trakcie IX i X semestru) określonej w art. 14. p. 11. pp1 ustawy o zawodzie
fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 r. oraz rozporządzeniem Ministra a także
w ustawie z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.
1365, z późn. zm.).
2. Praktyki powinny obejmować: praktyki semestralne realizowane w wymiarze 600 godzin

(20 ECTS); praktyka zawodowa – fizjoterapeutyczna ciągła realizowana jest w semestrze
IX i X w wymiarze nie mniej niż 960 godzin (38 ECTS). Godzina dydaktyczna trwa 45
minut.
3. Praktyki studenckie mogą być odbywane w kraju i za granicą.
4. Praktyki mogą być realizowane w placówkach służby zdrowia, podmiotach leczniczych,
o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
w których prowadzona jest fizjoterapia.
5. Studenci odbywają praktykę zawodową – fizjoterapeutyczną ciągłą na podstawie
skierowania, które powinno zawierać:
a) nazwę i adres podmiotu leczniczego, o którym mowa w art.89 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 br. Poz. 1638,1948 i 2260)
b) imię i nazwisko praktykanta
c) imię i nazwisko opiekuna
d) datę rozpoczęcia praktyki
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6. Ogólny nadzór nad przebiegiem praktyki realizowanej na kierunku fizjoterapia sprawuje
koordynator praktyk zawodowych.
7. Bezpośredni nadzór nad przebiegiem praktyki sprawuje opiekun – pracownik podmiotu
leczniczego wyznaczony przez kierownika placówki, który jest fizjoterapeutą, magistrem
z minimum 5 letnim stażem.
8. Opiekun praktyki zawodowej - fizjoterapeutycznej ciągłej (w trakcie IX i X semestru) ma
obowiązek:
a)zapewnić bezpośredni nadzór nad realizacją zadań zawodowych w grupie nie większej niż
dziesięć osób
b) zapoznać studenta na początku praktyki z harmonogramem, zakresem zadań oraz
sposobem ich wykonywania na wyznaczonych stanowiskach, w wymiarze maksymalnym 40
godzin tygodniowo
c) prowadzić ewidencję czasu odbywania praktyki
9. Student odbywający praktykę zawodową może wystąpić w pierwszym miesiącu odbywania
praktyki, z wnioskiem do opiekuna o jej skrócenie.
9a. Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów uzasadniających skrócenie.
9b. Opiekun rozpatruje wniosek w terminie 14 dni, następnie sporządza rozstrzygnięcie
wniosku w dwóch egzemplarzach i przekazuje studentowi oraz Dziekanowi Wydziału .
9c. Adnotacje o skróceniu praktyki zawodowej opiekun umieszcza w dzienniku praktyki
zawodowej.
10. Porozumienie z placówką, w której realizowana jest praktyka zostaje podpisane przed
rozpoczęciem praktyk, na podstawie wypełnionych kryteriów doboru placówek realizujących
kształcenie praktyczne dla studentów Wydziału Fizjoterapii w PMWSZ w Opolu wcześniej
przez powyższą jednostkę organizacyjną.
11.Zmiana podmiotu leczniczego, w którym odbywana jest praktyka, następuje, gdy
wskazany przez Dziekana wydziału podmiot leczniczy przestaje spełniać wymogi niezbędne
do realizacji ramowego programu praktyki.
12.Dokumentacja dotycząca praktyki zawodowej - fizjoterapeutycznej ciągłej obejmuje:
a. kryteria doboru placówek (zał 1),
b. obowiązki opiekuna praktyki (zał 2)
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c. skierowanie na praktykę zawodową - fizjoterapeutyczną ciągłą w IX i X
semestrze (zał 3)
d. dziennik praktyki zawodowej z protokołem zaliczenia praktyki
e. opinia opiekuna praktyki (zał 4)
13.Dokumentacja dotycząca praktyki semestralnej obejmuje:
a. kryteria doboru placówek (zał 1),
b. obowiązki opiekuna praktyki (zał 2)
c. dziennik praktyki
d. opinia opiekuna praktyki (zał 4) – z wyjątkiem praktyki asystenckiej - wdrożeniowej
14.Zaliczenie praktyk (semestralnej i zawodowej – fizjoterapeutycznej ciągłej) jest
warunkiem ukończenia jednolitych studiów magisterskich i otrzymania dyplomu magistra
fizjoterapii.
§3
CEL PRAKTYKI
Celami praktyki są:
1. wdrożenie i doskonalenie umiejętności zawodowych zdobytych w trakcie trwania
studiów;
2. wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów
w realnych warunkach pracy;
3. nabycie umiejętności poprawnego przeprowadzania procedur diagnostyki funkcjonalnej
niezbędnych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty;
4. nabycie umiejętności właściwego doboru zabiegów fizjoterapeutycznych do rozpoznania
klinicznego oraz klinicznej oceny stanu zdrowia pacjenta;
5. wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych w oparciu o diagnozę kliniczną oraz ocenę
funkcjonalną pacjenta we współpracy z innymi osobami wykonywującymi zawód
medyczny;
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6. nabycie

umiejętności

planowania

procesu

usprawniania

i

kontrolowania

jego

efektywności;
7. nabycie umiejętności prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej w zakresie
fizjoterapii;
8. wyrobienie i utrwalenie pozytywnych nawyków zawodowych oraz postawy społecznej
niezbędnych w pracy fizjoterapeuty.
9. nabycie umiejętności pracy w zespole terapeutycznym;
10. nabycie

umiejętności

organizacyjnych

oraz

wiedzy teoretycznej

i

praktycznej

niezbędnych do samodzielnego tworzenia warsztatu pracy fizjoterapeuty;
11. wyrobienie nawyku samokształcenia koniecznego w pracy fizjoterapeuty;
12. nawiązanie kontaktów pomocnych w poszukiwaniu i kształtowaniu pracy zawodowej.
§4
PRAWA STUDENTA
Student ma prawo:
1. Odbyć praktykę w pełnym wymiarze godzin i zgodnie z programem praktyki (8 godzin
dydaktycznych na dobę, z wyłączeniem dni wolnych od pracy).
2. Odbyć praktykę w warunkach zgodnych z przepisami BHP.
3. Przedłużanie dobowego czasu wymiaru praktyki jest dopuszczalne, za zgodą studenta, nie
więcej jednak niż do 12 godzin dydaktycznych. Przedłużony dobowy wymiar czasu
praktyki jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu praktyki w innych
dniach lub dniami wolnymi od praktyki w przyjętym w danym podmiocie leczniczym
okresie rozliczeniowym, lub skróceniem praktyki.
4. Student może odbywać praktyki w miejscu zamieszkania po uzyskaniu pisemnej zgody
dyrektora placówki (do podania do dyrektora placówki student dołącza kryteria doboru
Zakładów Opieki Zdrowotnej) oraz Dziekana Wydziału i po podpisaniu porozumienia
przez obie strony.
5. Student ma prawo do 30 min przerwy na spożycie posiłku w miejscu i czasie
wyznaczonym przez osobę odpowiedzialna za przebieg praktyk.
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6. Uzyskać niezbędną pomoc merytoryczną w zakresie wykonywanych w ramach praktyki
procedur diagnostycznych i terapeutycznych oraz w prowadzeniu dokumentacji z zakresu
diagnozowania choroby, planowania i oceniania procesu rehabilitacji.
7. Uzyskać wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania
sprzętów wykorzystywanych w procedurach diagnostycznych i terapeutycznych
prowadzonych w ramach praktyki.
8. Odmówić wykonania czynności (w szczególności w procedurach diagnostycznych
i terapeutycznych), które wykraczają poza obowiązki fizjoterapeuty lub wykraczają poza
zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych obowiązkowych na danym etapie
studiów.
9. Uzyskać terminowe rozpatrzenie wszystkich swoich spraw i wniosków związanych
z odbywaniem praktyk.
10. Uzyskać zaliczenie praktyk w zakresie założonych efektów kształcenia.
11. We wszelkich sprawach związanych z organizacją i przebiegiem praktyki w danej
placówce student ma prawo zwrócić się w kolejności: do bezpośredniego opiekuna
praktyk w danej placówce, a następnie do koordynatora praktyk zawodowych.
§5
OBOWIĄZKI STUDENTA
Student ma obowiązek:
1. Zapoznania się z programem praktyki.
2. Pełnej realizacji programu praktyki (obecność w wymiarze obowiązkowych godzin,
prowadzenie

obowiązkowej

dokumentacji,

uzyskanie

zaliczenia

praktyk)

oraz

przestrzegania ustalonego harmonogramu i czasu odbywania praktyki.
3. Wykonywania sumiennie i starannie zadań wynikających z programu praktyki oraz
poleceń bezpośredniego opiekuna praktyki i koordynatora praktyk.
4. Zapoznania się z organizacją pracy, przepisami BHP i p.poż., instrukcją obsługi urządzeń
medycznych oraz regulaminem zakładu pracy, w którym realizowana jest praktyka
i przestrzegania ich.
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5. Dbać o bezpieczeństwo pacjentów, przestrzegać praw pacjenta, przestrzegać zasad kultury
współżycia w stosunku do pacjentów i ich rodzin, personelu, opiekunów kształcenia
praktycznego, koleżanek i kolegów.
6. Przestrzegania

przepisów

zasad

etycznych

dotyczących

wykonywania

zawodu

fizjoterapeuty.
7. Przestrzegania regulaminu organizacyjnego i porządku ustalonego w podmiocie
leczniczym.
8. Dbać o dobro podmiotu leczniczego, chronić jego mienie oraz dochowywać tajemnicy
zawodowej oraz innych tajemnic ustawowo chronionych.
9. Posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), książeczkę
zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych potwierdzoną aktualnymi wynikami
badań oraz zaświadczenie o szczepieniu na WZW typu B.
10. Posiadać wszelkie wymagane badania, szczepienia profilaktyczne, jak i inne
zaświadczenia lekarskie i ubezpieczenia wymagane w danej placówce służby zdrowia.
11. Obecność studenta na praktykach jest obowiązkowa. W przypadku absencji chorobowej
(udokumentowanej poświadczeniem lekarskim) lub nieobecnością z przyczyn innych
uzasadnionych zdarzeniami losowymi, student zobowiązany jest do odpracowania
opuszczonych godzin w czasie wyznaczonym przez opiekuna praktyki w danej placówce.
12. Student po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni, ma obowiązek do okazania opiekunowi
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia zajęć praktycznych
i praktyk zawodowych.
13. Nieobecności nieobjęte odpracowaniem przez studenta dotyczą potwierdzonej
i udokumentowanej:
- nieobecności z powodu zawarcia małżeństwa,
- nieobecności z powodu śmierci w najbliższej rodzinie,
- nieobecności z powodu honorowego krwiodawstwa,
- nieobecności z powodu wezwania do sądu, policji, prokuratury.
14. Studentka ciężarna i karmiąca dziecko piersią jest zobowiązana do niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie koordynatora praktyk zawodowych oraz zobowiązana jest
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przed rozpoczęciem praktyk przedstawić zaświadczenie od lekarza specjalisty o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do ich odbywania.
15. Posiadać własną odzież roboczo-ochronną i odpowiednie obuwie zmienne oraz
identyfikator.
16. Na praktykach zawodowych studentów obowiązuje zakaz korzystania z telefonu
komórkowego, fotografowania i nagrywania obrazów i dźwięków oraz bezwzględny
zakaz palenia tytoniu.
§6
ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYK
1. Student może wybrać placówkę spośród proponowanych przez Uczelnię lub proponuje
inną, wybraną samodzielnie placówkę, która wyraża chęć przyjęcie studenta na praktykę decyzję o skierowaniu studenta do placówki podejmuje koordynator praktyk.
2. Praktyka powinna być realizowana w placówkach opieki zdrowotnej zapewniających
możliwość realizacji efektów kształcenia przewidzianych w ramach praktyki zawodowej
oraz spełniające kryteria doboru placówek realizujących kształcenie praktyczne dla
studentów Wydziału Fizjoterapii w PMWSZ w Opolu (zał. 1).
3. Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na praktyce (bez względu na liczbę
opuszczonych godzin) może skutkować niezaliczeniem praktyki, którą student jest
zobowiązany powtórzyć w całości na koszt własny.
4. W trakcie praktyki zawodowej student prowadzi dokumentację praktyki w dzienniku
praktyk.
5. W ostatnim dniu praktyki student przedstawia wypełniony dziennik praktyk
bezpośredniemu opiekunowi praktyk, który ocenia przebieg praktyki realizowanej przez
studenta w zakresie przygotowania teoretycznego do wykonywanej pracy, umiejętności
praktycznych i kompetencji społecznych studenta oraz dokonuje odpowiednich adnotacji
w dzienniku praktyk.
6. Po uzyskaniu zaliczenia praktyki w danej placówce, w terminie wyznaczonym przez
koordynatora praktyk, student przedstawia do zaliczenia dziennik praktyk.
§7
WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYKI
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1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest:
1) obecność studenta na praktyce wynikająca z harmonogramu,
2) uzyskanie pozytywnych ocen z wiadomości i umiejętności wynikających ze
szczegółowego programu praktyki zawodowej w danej placówce,
3) osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia,
4) właściwa postawa wobec pacjentów i personelu.
2. Zaliczenie praktyk odbywa się w cyklu rocznym.
3. Uczelnia zastrzega sobie prawo zmian osobowych grup.
4. Kryteria oceny studenta po odbyciu praktyk :
ocenę bardzo dobry otrzymuje student, który:
a. przestrzega regulaminu praktyk zawodowych
b. przestrzega wewnętrznych zarządzeń obowiązujących w placówce szkolenia
praktycznego;
c. wykazuje nienaganną postawę w stosunku do pacjenta;
d. skutecznie i empatycznie porozumiewa się z pacjentem;
e. dostrzega potrzeby i problemy pacjenta oraz sprawnie podejmuje stosowne działania;
f. samodzielnie i sprawnie realizuje zaplanowane działania;
g. prezentuje wysoki poziom wiedzy teoretycznej;
h. jest sprawny manualnie;
i. jest chętny do pracy, aktywny, zaangażowany;
j. jest systematycznie przygotowany do zajęć ;
k. przestrzega terminów zaliczeń cząstkowych;
l. wykazuje wysoki poziom umiejętności dotyczących współpracy z zespołem
terapeutycznym oddziału, wykazuje wysoki poziom umiejętności dotyczących pracy
zespołowej;
m. jest koleżeński;
n. przestrzega ogólnie przyjętych norm kulturowych;
o. jest aktywny i kreatywny.
ocenę dobry plus otrzymuje student, który:
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a. przestrzega regulaminu zajęć praktyk zawodowych;
b. przestrzega wewnętrznych zarządzeń obowiązujących w placówce szkolenia
praktycznego;
c. wykazuje nienaganną postawę w stosunku do pacjenta;
d. skutecznie i empatycznie porozumiewa się z pacjentem;
e. po niewielkim ukierunkowaniu przez nauczyciela dostrzega potrzeby i problemy
pacjenta oraz sprawnie podejmuje stosowne działania;
f. sprawnie realizuje zaplanowane działania w typowych sytuacjach, a w szczególnie
trudnych i nietypowych po ukierunkowaniu przez nauczyciela;
g. prezentuje dobre przygotowanie teoretyczne;
h. jest sprawny manualnie;
i. jest chętny do pracy, aktywny;
j. wykazuje bardzo dobry poziom umiejętności dotyczących współpracy z zespołem
terapeutycznym oddziału, wykazuje bardzo dobry poziom umiejętności dotyczących
pracy zespołowej.
ocenę dobry otrzymuje student, który:
a. przestrzega regulaminu zajęć praktyk zawodowych;
b. przestrzega wewnętrznych zarządzeń obowiązujących w placówce szkolenia
praktycznego;
c. wykazuje nienaganną postawę w stosunku do pacjenta;
d. skutecznie i empatycznie porozumiewa się z pacjentem;
e. dostrzega potrzeby i problemy pacjenta oraz po niewielkim ukierunkowaniu przez
nauczyciela sprawnie podejmuje stosowne działania;
f. po niewielkim ukierunkowaniu przez nauczyciela sprawnie realizuje zaplanowane
działania;
g. prezentuje dobre przygotowanie teoretyczne;
h. jest sprawny manualnie;
i. jest chętny do pracy, aktywny;
j. jest systematycznie przygotowany do zajęć;

.
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k. przestrzega terminów zaliczeń cząstkowych;
l. wykazuje zadawalający poziom umiejętności dotyczących współpracy z zespołem
terapeutycznym oddziału;
m. wykazuje zadawalający poziom umiejętności dotyczących pracy zespołowej;
n. jest koleżeński;
o. przestrzega ogólnie przyjętych norm kulturowych.
ocenę dostateczny plus otrzymuje student, który:
a. wymaga nadzoru w przestrzeganiu regulaminu praktyk zawodowych;
b. wymaga nadzoru w przestrzeganiu regulaminu i wewnętrznych zarządzeń
obowiązujących w placówce szkolenia praktycznego;
c. wykazuje właściwą postawę w stosunku do pacjenta;
d. nie zawsze skutecznie i empatycznie porozumiewa się z pacjentem;
e. dostrzega potrzeby i problemy pacjenta oraz podejmuje stosowne działania ale dopiero
po ukierunkowaniu przez nauczyciela;
f.

realizuje zaplanowane działania po ukierunkowaniu przez nauczyciela;

g.

prezentuje przygotowanie teoretyczne, które wymaga usystematyzowania
i ugruntowania;

h. ma sprawność manualną wymagającą dalszego doskonalenia;
i.

wymaga motywowania do pracy;

j.

nie zawsze jest systematycznie przygotowany do zajęć;

k. nie zawsze przestrzega terminów zaliczeń cząstkowych;
l. wykazuje umiejętność współpracy z zespołem terapeutycznym oddziału, która jednak
wymaga doskonalenia;
m. wykazuje zadawalający poziom umiejętności pracy zespołowej;
n. na ogół jest koleżeński;
o. nie zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm kulturowych.
ocenę dostateczny otrzymuje student, który:
a. wymaga ścisłego nadzoru w przestrzeganiu regulaminu praktyk zawodowych;
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b. wymaga ścisłego nadzoru w przestrzeganiu regulaminu i wewnętrznych zarządzeń
obowiązujących w placówce szkolenia praktycznego;
c. wykazuje właściwą postawę w stosunku do pacjenta;
d. nie zawsze skutecznie i empatycznie porozumiewa się z pacjentem;
e. dostrzega potrzeby i problemy pacjenta oraz podejmuje stosowne działania, ale
dopiero po ukierunkowaniu przez nauczyciela;
f.

realizuje zaplanowane działania dopiero po ukierunkowaniu przez nauczyciela;

g. prezentuje przygotowanie teoretyczne, które wymaga usystematyzowania
i ugruntowania;
h. ma sprawność manualną wymagającą dalszego doskonalenia;
i. nie zawsze jest chętny do pracy, wymaga motywowania, pracuje na polecenie;
j.

nie zawsze jest systematycznie przygotowany do zajęć;

k. nie zawsze przestrzega terminów zaliczeń cząstkowych;
l. wykazuje mało zadawalający poziom umiejętności dotyczących współpracy
z zespołem terapeutycznym oddziału;
m. wykazuje mało zadawalający poziom umiejętności dotyczących pracy zespołowej;
n. nie zawsze jest koleżeński;
o. nie zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm kulturowych.
ocenę niedostateczny otrzymuje student, który:
a. nie przestrzega punktów regulaminu praktyk zawodowych;
b. nie przestrzega wewnętrznych zarządzeń obowiązujących w placówce szkolenia
praktycznego;
c. wykazuje niewłaściwą postawę w stosunku do pacjenta;
d. nie potrafi skutecznie i empatycznie porozumiewać się z pacjentem, nawet po
ukierunkowaniu przez nauczyciela;
e. nie potrafi dostrzec potrzeb i problemów pacjenta oraz nie podejmuje stosownych
działań nawet po ukierunkowaniu przez nauczyciela; powierzone czynności wykonuje
automatycznie;
f.

ma poważne trudności z wykonaniem zaplanowanych działań w typowych sytuacjach,
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nawet po ukierunkowaniu przez nauczyciela;
g.

przygotowanie teoretyczne wymaga usystematyzowania i ugruntowania;

h. pracuje na polecenie;
i. nie przygotowuje się do zajęć;
j. nie uczestniczy w zajęciach;
k. nie przestrzega terminów zaliczeń cząstkowych;
l. nie potrafi współpracować z zespołem terapeutycznym oddziału;
m. nie potrafi współpracować z grupą;
n. jest niekoleżeński;
o. nie przestrzega ogólnie przyjętych norm kulturowych.
§8
ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH ZA GRANICĄ:
1. Aby uzyskać zgodę na odbywanie praktyk za granicą student musi wystąpić z podaniem
do Dziekana Wydziału Fizjoterapii i załączyć następujące dokumenty:
a) zgodę dyrekcji strony przyjmującej na realizację praktyki – przetłumaczoną przez
tłumacza przysięgłego, w której będzie zawarta również informacja o tym w jakiej
placówce będzie realizowana praktyka zawodowa, kto będzie opiekunem praktyki
oraz informacja o nieodpłatnej realizacji praktyki zawodowej,
b) program praktyki zaakceptowany

i podpisany przez stronę przyjmującą,

przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.
2. Po zakończeniu praktyki, o której mowa w pkt.1, student musi dostarczyć do uczelni
przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego zaświadczenie o realizacji praktyki
zawodowej zawierające formułę: „student wykonał program praktyki i osiągnął
wymagane efekty kształcenia – uzyskał zaliczenie potwierdzone przez opiekuna
praktyki”.

.
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§9
DZIENNIK PRAKTYK
1. Student zobowiązany jest do prowadzenia dziennika praktyk.
2. Dziennik praktyk stanowi dokumentację umiejętności teoretycznych i praktycznych
studenta w różnych dziedzinach fizjoterapii, która w przyszłości może stanowić ważny
element ubiegania się studenta o zatrudnienie, dlatego też dziennik praktyk powinien być
prowadzony przez studenta ze szczególną starannością.
3. Wszelkie informacje w dzienniku praktyk dotyczące osób (pacjentów, personelu) muszą
być umieszczane przez studenta z zachowaniem anonimowości.
4. W dzienniku praktyk student odnotowuje najistotniejsze informacje dokumentujące
przebieg praktyki, np. krótkie opisy przypadków choroby i leczenia, opisy metod
diagnostycznych, planowanie fizjoterapii, opisy metodyki wybranych zabiegów
fizjoterapeutycznych, opisy metod oceny postępów leczenia, wyniki leczenia.
§10
WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYKI
1. Warunkami zaliczenia praktyki są:
a. dopełnienie procedur formalnych związanych z organizacją praktyki określonych
w §5 i uzyskanie przez studenta zakwalifikowania na praktykę,
b. obecność na praktyce w obowiązkowym wymiarze godzin,
c. wywiązanie się ze wszystkich zadań sformułowanych w programie praktyki
i uzyskanie zaliczenia wszystkich efektów stawianych praktyce wystawionego
przez bezpośredniego opiekuna praktyk w danej palcówce,
d. przedłożenie dziennika praktyk przez studenta koordynatorowi praktyk.
2. Zaliczenia praktyk semestralnych w dokumentacji uczelni dokonuje koordynator praktyk
3. Zaliczenia praktyki zawodowej - fizjoterapeutycznej ciągłej z IX i X semestru dokonuje

w dokumentacji uczelni Dziekan Wydziału Fizjoterapii, po weryfikacji merytorycznej
koordynatora praktyk - na podstawie wymaganych wpisów w dzienniku praktyki
zawodowej oraz opinii opiekuna.
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Kryteria doboru placówek realizujących
kształcenie praktyczne dla studentów Wydziału Fizjoterapii
w PMWSZ w Opolu

Przy doborze placówek służby zdrowia bierze się pod uwagę możliwość osiągnięcia
założonych celów dydaktycznych i zapewnienia wysokiej jakości kształcenia praktycznego poprzez:

1) Rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie umożliwiającym
realizację treści merytorycznych określonych programu praktyk zawodowych,
2) Liczbę i kwalifikacje kadry fizjoterapeutycznej – ustawiczne kształcenie i udział w
różnych formach dokształcania podyplomowego;
3) Urządzanie i wyposażenie zakładu stanowiące zaplecze diagnostyczno- terapeutyczne;
4) Wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt i materiały medyczne niezbędne do
kształtowania umiejętności praktycznych studentów oraz ochrony przed zakażeniem,
urazem, wypadkiem;
5) Wdrażane przez zakłady programy zapewnienia jakości;
6) Dobrą organizację warunków nauczania;
7) Zapewnienie opiekuna praktyki.
Opiekuna praktyki zawodowej wyznacza kierownik zakładu, spośród zatrudnionych w tym
zakładzie fizjoterapeutów, którzy spełniają następujące warunki:

1) Mają co najmniej wykształcenie wyższe zawodowe bądź inne wykształcenie wyższe
mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń właściwych dla realizacji danego
przedmiotu,
2) Mają co najmniej 5 –letni staż pracy w zawodzie fizjoterapeuty,
3) Posiadają doświadczenie pedagogiczne nabyte m.in. w czasie prowadzenia
praktycznej nauki zawodu.
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Jednostka świadczy szeroki wachlarz usług
diagnostycznych i/lub leczniczych, terapeutycznych lub
rehabilitacyjnych

Posiada akredytację / ISO

Przygotowuje się do akredytacji / ISO
Większość z wyższym
Wykształcenie pracowników prowadzących zajęcia ze
studentami

Prawie połowa z wyższym lub
posiadające specjalizację
Średnie z dużym doświadczeniem
Duże

Doświadczenie w prowadzeniu zajęć i umiejętność
przekazywania wiedzy

Przynajmniej 1X
Brak
W większości

Wyposażenie w nowy sprzęt umożliwiający zdobywanie
praktycznej wiedzy

Prawie połowa sprzętu
Dominuje stary sprzęt
W pełni

Charakter i zakres świadczeń umożliwia realizację celów
kształcenia

Częściowo
Brak możliwości
Wszystkie

Usługi realizowane według obowiązujących standardów i
właściwych procedur

Niektóre
Pojedyncze procedury
Właściwe - dostępne

W placówce są pomieszczenia dydaktyczne przeznaczone
do realizacji zajęć

Mało dostępne lub zbyt małe
Brak
Dostępne

Zaplecze socjalne (stołówka , bar)

Trudno dostępne
Brak

*W tabeli - niepotrzebne skreślić
Pieczątka placówki

……………………………..
Podpis i pieczątka osoby upoważnionej
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Zakres obowiązków opiekuna praktyki na jednolitych studiach magisterskich
na kierunku Fizjoterapia
Wydział Fizjoterapii PMWSZ w Opolu

1. Zapoznanie studentów z programem nauczania oraz wykazem umiejętności zawodowych
do zaliczenia.
2. Zapoznanie studentów z organizacją pracy, funkcjonowaniem zespołów terapeutycznych
(regulaminy, zasady prowadzenia dokumentacji medycznej, standardy i procedury
realizacji

świadczeń

zdrowotnych)

oraz

obowiązkiem

przestrzegania

tajemnicy

zawodowej i ochroną danych osobowych.
3. Zapoznanie studenta z instrukcją dotyczącą zasad postępowania po ekspozycji zawodowej
na krew i inny potencjalnie infekcyjny materiał. Student podlega procedurze Placówki, w
której realizuje zajęcia natomiast koszty badania studenta po ekspozycji zawodowej są
pokrywane przez PMWSZ w Opolu.
4. Zapewnienie warunków do realizacji programu praktyki.
5. Nadzór nad realizacją poszczególnych umiejętności zawodowych wykonywanych przez studenta.
6. Kształtowanie umiejętności planowania, realizacji i oceny pracy fizjoterapeutycznej.
7. Wdrożenie studenta do prowadzenia obowiązkowej dokumentacji medycznej, w tym
dokumentowania procedur fizjoterapeutycznych.
8. Zapewnienie studentowi fachowego doradztwa i opieki.
9. Kierowanie procesem kształcenia i samokształcenia studenta.
10. Wystawienie cząstkowych ocen uwzględniających stopień opanowania wiedzy, umiejętności, a
także postawę studenta.
11. Bieżące informowanie studenta o postępach i niedociągnięciach w doskonaleniu określonych
umiejętności zawodowych.
12. Zaliczenie praktyki zawodowej w oparciu o ocenę umiejętności i wiedzy nabytej w czasie trwania
praktyki w dzienniku praktyk, na indywidualnej karcie praktyki oraz karcie weryfikacji efektów
kształcenia uzyskanych w wyniku odbytej praktyki.
13. Przekazanie koordynatorowi opinii na temat studenta, dotyczącej: szczególnych uzdolnień,
predyspozycji zawodowych, stosunku do pacjenta i współpracowników, zaangażowania w pracę,
zdolności organizacyjnych oraz umiejętności pracy w zespole.
………………………………
(data i podpis opiekuna praktyki)
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Opole, …………………

SKIEROWANIE

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu kieruje do odbycia odpłatnej/ nieodpłatnej
praktyki zawodowej w………………………………………….., w okresie od……………do………..
w zakresie: ………………………………………, wymiar godzin : ………….;
………………………………………… - studentkę / studenta V roku Wydziału Fizjoterapii - studia
stacjonarne/niestacjonarne .
Podstawą skierowania jest porozumienie podpisane pomiędzy PMWSZ w Opolu
a Dyrekcją ………………………………………..
Termin odbycia praktyki do uzgodnienia z opiekunem wyznaczonym przez Dyrekcję
……………………………………………..
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Opinia opiekuna praktyki zawodowej
realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów
Imię i nazwisko studenta
…………………………………………………………………………………………………
Nazwa uczelni i jednostki organizacyjnej uczelni
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…………………
………………..………………………….………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....
Imię i nazwisko opiekuna praktyki
………………………………………………………………………………………….
Nazwa i adres podmiotu leczniczego
..……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..

1.

Ocena przygotowania teoretycznego studenta do wykonywanej pracy

2.

Ocena umiejętności praktycznych

.
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3. Ocena kompetencji społecznych ( m.in. dbałość o samokształcenie, odpowiedzialność
za własne przygotowanie do pracy, świadomość własnych ograniczeń, krytycyzm
w ocenie podejmowanych działań, inicjatywa, samodzielne wykonywanie
powierzonych zadań, akceptacja opinii członków zespołu rehabilitacyjnego,
przestrzeganie zasad etyki zawodowej, wykazywanie zrozumienia dla problemów
wynikających z choroby i niepełnosprawności pacjenta, wykorzystywanie
i promowanie standardów obowiązujących w fizjoterapii, dbałość o prestiż związany
z wykonywaniem zawodu).

…………………………………………………………….
Data i podpis opiekuna praktyki

