
Ważne informacje dotyczące realizacji praktyk programowych na kierunku Ratownictwo Medyczne  w 

roku akademickiego  2021/2022. 

Praktyka zawodowa może być odbywana tylko w miejscu gdzie nazwa Oddziału lub podmiotu pokrywa 

się z nazwą zawartą w planie praktyk w danym roku akademickim. Mając na uwadze powyższe student może 

zrealizować praktykę zawodową z np. Oddziału Kardiologii w placówce gdzie istnieje np. Oddział Chorób 

Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii, ale nie może już odbyć takiej praktyki zawodowej jak np. z 

Oddziału Chirurgii Ogólnej na Oddziale Chirurgii Urazowo-ortopedycznej. 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE to nie to samo co PRATKYKI ZAWODOWE! 

Zajęcia praktyczne macie Państwo ustalone w harmonogramie jako zajęcia dydaktyczne z pracownikiem 

UR, natomiast praktyki zawodowe są formą kształcenia praktycznego w placówkach ochrony zdrowia z 

opiekunem z ramienia danej placówki, który nie musi być pracownikiem UR. 

 

Ścieżki otrzymania zgody na odbycie praktyki zawodowej 

1. Student pobiera ze strony UR dokument „Zgoda na odbycie praktyki”, wypełnia go oraz przekazuje do 

placówki w której chce odbyć daną praktykę zawodową. 

2. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi ze strony placówki, student przekazuje dokument w formie 

oryginału do Koordynatora Praktyk, który sprawdza jego poprawność (brak nazwiska opiekuna, 

terminu praktyki, pieczątek placówki lub dyrektora albo innych elementów, będzie skutkować 

cofnięciem zgody przez KP i potrzebą poprawy zgody przez placówkę!!!) 

3. Koordynator po otrzymaniu poprawnie wypełnionej zgody tworzy dokument i przekazuje dane praktyki 

do Działu Praktyk.  

4. Dział Praktyk po akceptacji zestawienia wystawia skierowanie na odbycie praktyki w danym podmiocie 

podbijane przez Dziekana i wysyłane do placówki. 

5. Student przed wejściem na praktykę musi upewnić się, że placówka otrzymała skierowanie na realizację 

praktyki. 

 

STUDENT NIE MA PRAWA BYĆ NA PRAKTYCE BEZ SKIEROWANIA!!! 

Jeżeli student zrealizuje praktyki bez wiedzy Koordynatora i z pominięciem pełnej drogi służbowej 

przedstawionej powyżej, będzie zmuszony do zrealizowania praktyki ponownie zgodnie z regulaminem! 

 

Przypominam o obowiązku posiadania aktualnego ubezpieczenia NNW. Każdy student zobowiązany jest 

do przedłożenia ubezpieczenia Koordynatorowi Praktyk lub złożenia własnoręcznego podpisu na 

Oświadczeniu o posiadaniu polisy NNW. 
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