
REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO STUDIA I STOPNIA 

1. Kształcenie praktyczne – zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe - student odbywa 

w wyznaczonym zakładzie opieki zdrowotnej, zgodnie z obowiązującym w danym roku 

akademickim programem studiów. 

2. Zajęcia praktyczne są realizowane pod bezpośrednim nadzorem i kierunkiem nauczyciela 

akademickiego – opiekuna dydaktycznego. 

3. Praktyki zawodowe są realizowane pod kierunkiem osoby prowadzącej praktykę 

(położnej/ pielęgniarki), pracownika danego zakładu opieki zdrowotnej. Nadzór nad 

realizacją praktyki zawodowej z danego przedmiotu sprawuje z ramienia uczelni – 

Koordynator praktyk. 

4. Nadzór nad organizacją i realizacją całości kształcenia praktycznego sprawuje 

koordynator praktyk na kierunku położnictwo. 

 

§ 1 

Studia w Kolegium Nauk Medycznych na kierunku położnictwo są prowadzone na: 

– studiach I stopnia i obejmują  one 6  semestrów zajęć dydaktycznych (2 300 godzin 

dydaktycznych) w tym:  

1. Zajęcia praktyczne 1100 

2. Praktyka zawodowa 1200. 

 

§ 2 

Bezpośrednimi przełożonymi studenta są: 

- w trakcie zajęć praktycznych – nauczyciel akademicki 

- w trakcie praktyki zawodowej –  Opiekun Zakładowy (położna/-y, pielęgniarka/-rz)  

- Koordynator praktyk zawodowych z ramienia Uczelni. 

 

§ 3 

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe organizowane są w oparciu o ramowy program 

studiów i  obowiązujący w danym roku akademickim plan praktyk. 

 

§ 4 



 Nie może zachodzić kolizja między zajęciami dydaktycznymi a praktyką programową 

– studenci odbywają praktykę w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Okres 

odbywania praktyki może być podzielony.  

 

§ 5 

1. W ramach  praktyk zawodowych, które prowadzi Opiekun Zakładowy; studenci 

harmonogram  praktyk  omawiają z osobą prowadzącą praktykę i koordynatorem 

praktyk. Wszelkie zmiany w harmonogramie praktyk wymagają zgody Koordynatora 

kierunkowego  

z ramienia Uczelni i Opiekuna Zakładowego. 

2. W przypadku samodzielnego wyboru placówki, w której będzie realizowana 

praktyka, student zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę, na ogólno przyjętym 

wzorze (Zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu) na przyjęcie na praktykę oraz dostarczyć 

ją do zatwierdzenia koordynatorowi praktyk. 

3. Powyższa zgoda nie jest wymagana w przypadku kierowania na praktykę większej 

zorganizowanej grupy studentów. W tej sytuacji koordynator praktyk z ramienia UR  

w porozumieniu z opiekunem zakładowym uzgodnią tę kwestię indywidualnie. 

 

§ 6 

Student ma prawo do: 

1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia  odpowiedniego do wymagań 

Uczelni i Instytucji, w której odbywają się zajęcia praktyczne i praktyki 

zawodowe zgodnie z programem studiów oraz zasadami higieny pracy 

umysłowej. 

2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo 

oraz ochronę i poszanowanie godności osobistej. 

3. Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym. 

4. Konsultacji i pomocy koordynatora praktyk, opiekuna zakładowego podczas 

prowadzenia i dokumentowania procesu pielęgnowania pacjenta. 

5. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, zgodnej z ustalonymi kryteriami ze 

strony 23 w Dzienniku Kształcenia Praktycznego na Kierunku Położnictwo. 

6. Pomocy w planowaniu i realizowaniu samorozwoju. 

7. Umożliwienia korzystania z dostępnej literatury medycznej w placówkach 

ochrony zdrowia. 



8. Trzydziestominutowej przerwy na posiłek w wyznaczonym przez nauczyciela, 

opiekuna praktyki zawodowej miejscu i czasie. 

 

§ 7 

Student ma obowiązek: 

1. Przejęcia odpowiedzialności za własne uczenie się i rozwój. 

2. Wykazanie odpowiedzialności etycznej. 

3. Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w kształceniu praktycznym – 100% 

obecności. 

4. Bycia gotowym do zajęć na 5 minut przed ich rozpoczęciem. 

5. Noszenia estetycznego i pełnego umundurowania  wraz z identyfikatorem. 

6. Przestrzegania obowiązujących procedur w Zakładzie pracy, gdzie został 

skierowany na praktykę. 

7. Prezentowania aktywnej  postawy w stosunku do  pacjenta. 

8. Przestrzegania zasad kultury współżycia w zespole i subordynacji w stosunku do 

przełożonych. 

9. Systematycznego zaliczania umiejętności zgodnie z indywidualną kartą zaliczeń. 

10. Przestrzegania tajemnicy zawodowej. 

11. Bezwzględnego zakazu palenia tytoniu podczas odbywania zajęć praktycznych i 

praktyk zawodowych. 

12. Zgłoszenia przyczyny nieobecności na zajęciach i usprawiedliwienia u osoby 

prowadzącej zajęcia w oddziale. 

13. Przedłożenia nauczycielowi akademickiemu w pierwszym dniu powrotu na zajęcia 

pisemnego usprawiedliwienia powodu nieobecności. 

14. W przypadku nieobecności na zajęciach studenta spowodowaną długotrwałą 

chorobą (usprawiedliwioną zaświadczenie lekarskim) lub zdarzeniem losowym 

Kierownik Zakładu może zmniejszyć o 10% ilość godzin do odpracowania.  

15. Nieobecności nieobjęte odpracowaniem przez studenta dotyczą: 

- nieobecności z powodu zawarcia małżeństwa, 

- nieobecności z powodu pogrzebu w najbliższej rodzinie, 

- nieobecności z powodu honorowego krwiodawstwa, 

- nieobecności z powodu wezwania do poboru, 

- nieobecności z powodu wezwania do sądu. 



Nieobecności nieobjęte odpracowywaniem wymagają przedłożenia kserokopii ww. 

dokumentów Koordynatorowi praktyk, celem potwierdzenia usprawiedliwienia 

nieobecności i przedłożenia dokumentacji Koordynatorowi praktyk z ramienia Uczelni. 

16. Studentka ciężarna jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym 

fakcie Koordynatora praktyk wraz z przedstawieniem od lekarza specjalisty 

zaświadczenia stwierdzającego: 

- czas trwania ciąży, 

- ogólny stan zdrowia, 

- orzeczenie o możliwości odbywania zajęć oraz pisemną deklarację o osobistym 

ponoszeniu odpowiedzialności za decyzję kontynuowania zajęć praktycznych i 

praktyk zawodowych, 

- na prośbę studentki Dziekan Kolegium Nauk Medycznych po konsultacji  

z Kierownikiem kierunku  (konsultacja z Koordynatorem praktyk) może wyrazić 

zgodę na kontynuowanie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych lub wyrazić 

zgodę na urlop dziekański. 

 

§ 8 

Warunki zaliczenia praktyki: 

1. Zaliczenia praktyki programowej dokonuje koordynator praktyki na kierunku 

Położnictwo w Instytucie Nauk o Zdrowiu zgodnie z terminami określonymi w 

programie studiów, do zakończeniem semestru zimowego/ letniego na podstawie 

przedstawionej przez studenta dokumentacji, tj.: Dziennik Kształcenia Praktycznego 

2. Studenci są zobowiązani do rozliczenia się z praktyki programowej zgodnie  

z Zarządzeniem JM Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego. 

 

§ 9 

Tygodniowy harmonogram zajęć praktycznych i praktyk zawodowych; 

1. Zajęcia praktyczne odbywają się 5 dni w tygodniu, dzienny wymiar zajęć stanowi  8 

godzin  

po 45 minut z przerwą 30 minut na posiłek. 

2. Praktyka zawodowa odbywa się 5 dni w tygodniu, dzienny wymiar zajęć stanowi 8 

godzin,  

po 45 minut z przerwą 30 minut na posiłek. 



3. Zajęcia praktyczne z przedmiotu Techniki położnicze i prowadzenie porodu odbywają 

się na dyżurach 12 godzinnych. 

4. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w systemie zmianowym na 

dyżurach rannych i popołudniowych. wyjątek stanowi praktyka z przedmiotu Techniki 

położnicze  

i prowadzenie porodu.  

5. Praktyka zawodowa z przedmiotu Techniki położnicze i przyjmowanie porodu może 

odbywać się w systemie nocnym 2 razy podczas realizacji 80 i 120 godzin praktyki 

zawodowej i 3 razy podczas 200 godzin praktyki. 

6. Realizacja praktyki zawodowej w systemie nocnym wymaga co najmniej 11 

godzinnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego. 

 

§ 10 

W każdej placówce szkolenia praktycznego przed rozpoczęciem zajęć studenci będą 

zapoznani z zakładowym regulaminem pracy, regulaminem BHP oraz obowiązującymi  

procedurami. 

 

§ 11 

1. Studenci odbywający zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe muszą posiadać 

aktualne wyniki badań sanitarno-epidemiologicznych. 

„Badania lekarskie są bezpłatne na podstawie skierowania wydanego przez Dziekana 

Kolegium Nauk Medycznych. Lista placówek w których student może wykonać darmowe 

badania znajduje się w Sekretariacie Instytutu Nauk o Zdrowiu/ Sekcji Praktyk 

Kolegium Nauk Medycznych”. 

2. Studenci zobowiązani są do zawarcia ubezpieczenia w zakresie następstw 

nieszczęśliwych wypadków (NNW) na okres trwania praktyk, we własnym zakresie i 

na własny koszt oraz do przedłożenia polisy w celu weryfikacji koordynatorowi praktyk 

przed rozpoczęciem praktyki. Brak zawarcia przez studenta umowy ubezpieczenia w 

ww. zakresie uniemożliwia odbycie praktyki programowej. 

3. Student zobowiązany jest zapewnić sobie we własnym zakresie oraz dostarczyć  

i przedłożyć opiekunowi z ramienia placówki, w której będzie realizował praktykę 

zawodową inne dokumenty wymagane przez zakład pracy (np. dodatkowe badania). 

4. Kolegium Nauk Medycznych ubezpiecza studentów w zakresie odpowiedzialności 

cywilnej (OC). 



 

§ 12 

1. Student zobowiązany jest do posiadania w dniu rozpoczęcia praktyki aktualnego 

programu praktyk, podpisanego przez Koordynatora praktyk z ramienia Uczelni. 

2.  Program praktyk, o którym mowa powyżej, znajduje się w planie  studiów  

i indywidualnym Dzienniku Kształcenia Praktycznego. 

 

§ 13 

Studenci odpowiedzialni są za zabezpieczenie odzieży w szatni. Mundur i obuwie 

przechowują w szafce. 

§ 14 

Uczelnia i Zakład Pracy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe rzeczy 

studentów. 

 

§ 15 

Na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe studenci nie korzystają z telefonów 

komórkowych, dyktafonów, aparatów fotograficznych i kamer. 

 

§ 16 

Studenci dbają o dobrą atmosferę i ład w Zakładzie pracy, powierzony sprzęt, z którego 

korzystają zgodnie z przeznaczeniem. 

§ 17 

1. Student pokrywa koszty naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych zakładowi 

pracy  

w trakcie lub w związku z realizowaną praktyką wynikłych z jego zawinionego 

działania lub zaniechania oraz za szkody wyrządzone osobom trzecim. 

2. Student ponosi koszty wynikające z tytułu odbywania praktyki (np. koszty dojazdu). 

§ 18 

Studentom nie wolno samowolnie opuszczać miejsca realizacji zajęć praktycznych lub 

praktyki,  w sytuacjach koniecznych mogą uzyskać zwolnienie u Opiekuna 

Zakładowego. 

§ 19 



1. Student nie otrzymuje wynagrodzenia za realizację praktyki. 

2. Uczelnia nie wypłaca wynagrodzenia za organizację praktyk w Zakładzie pracy oraz 

wynagrodzenia dla opiekunów praktyk z ramienia Zakładu pracy. 

3. Wyjątek od powyższej zasady stanowią placówki medyczne z którymi Kolegium 

Nauk Medycznych podpisało stosowne porozumienie na organizację studenckich 

praktyk zawodowych. 

§ 20 

Studenci są zobowiązani do przestrzegania Kodeksu Etyki Zawodowej Polskiej 

Pielęgniarki  

i Położnej oraz Karty Praw Pacjenta. 

§ 21 

Studenci są  zobowiązani do przestrzegania: 

1. Regulaminu Studiów Uniwersytetu Rzeszowskiego - Kolegium Nauk Medycznych 

Uchwała nr 68/2021Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w 

sprawie uchwalenia zmian i tekstu jednolitego Regulaminu studiów na Uniwersytecie 

Rzeszowskim 

2. Regulaminu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. 

 

Do regulaminu dołączone są załączniki: 

1. Wzór zgody na odbycie praktyki zawodowej (Załącznik nr 1) 

2. Zasady pracy obowiązujące studentów w czasie zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych w Placówkach w których realizowane są zajęcia praktyczne i praktyka 

zawodowa. 

 

Zapoznałam / em się z Regulaminem kształcenia praktycznego 

........................................................................................ 

data / podpis studenta 

 

 

Regulamin Kształcenia Praktycznego na kierunku Położnictwo – zatwierdzony: 

- dnia 15.10.2019 r. przez Kierownika Działu Rekrutacji i Karier Studenckich Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, 

- dnia 21.10.2021 r. Radę Dydaktyczną Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu 

Rzeszowskiego. 

 



REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO STUDIA II STOPNIA            

1. Kształcenie praktyczne – zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe - student odbywa 

w wyznaczonym zakładzie opieki zdrowotnej, zgodnie z obowiązującym w danym roku 

akademickim programem studiów. 

2. Zajęcia praktyczne są realizowane pod bezpośrednim nadzorem i kierunkiem nauczyciela 

akademickiego – opiekuna dydaktycznego. 

3. Praktyki zawodowe są realizowane pod kierunkiem osoby prowadzącej praktykę (położnej/ 

pielęgniarki), pracownika danego zakładu opieki zdrowotnej. Nadzór nad realizacją praktyki 

zawodowej z danego przedmiotu sprawuje z ramienia uczelni – Koordynator praktyk. 

4. Nadzór nad organizacją i realizacją całości kształcenia praktycznego sprawuje koordynator 

praktyk na kierunku położnictwo, (studia I stopnia - stacjonarne, studia II stopnia - stacjonarne 

i niestacjonarne). 

§ 1 

Studia w Kolegium Nauk Medycznych na kierunku położnictwo są prowadzone na: 

studia II stopnia i obejmują one 4 semestry zajęć dydaktycznych  (240 godzin dydaktycznych)  

w tym: 

1. Zajęć praktycznych 40 godz. 

2. Praktyk zawodowych 200 godz. 

§ 2 

Bezpośrednimi przełożonymi studenta są: 

- w trakcie zajęć praktycznych – nauczyciel akademicki 

- w trakcie praktyki zawodowej –  Opiekun Zakładowy (położna/-y, pielęgniarka/rz)  

- Koordynator praktyk zawodowych z ramienia Uczelni. 

§ 3 

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe organizowane są w oparciu o ramowy program studiów  

i obowiązujący w danym roku akademickim plan praktyk. 

 

§ 4 

 Nie może zachodzić kolizja między zajęciami dydaktycznymi a praktyką programową – 

studenci odbywają praktykę w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Okres odbywania 

praktyki może być podzielony.  

§ 5 

1. W ramach  praktyk zawodowych, które prowadzi Opiekun Zakładowy; studenci 

harmonogram  praktyk  omawiają z osobą prowadzącą praktykę i koordynatorem praktyk. 

Wszelkie zmiany w harmonogramie praktyk wymagają zgody Koordynatora kierunkowego z 

ramienia Uczelni i Opiekuna Zakładowego. 



2. W przypadku samodzielnego wyboru placówki, w której będzie realizowana praktyka, 

student zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę, na ogólno przyjętym wzorze (Zał. nr 1 do 

niniejszego Regulaminu) na przyjęcie na praktykę oraz dostarczyć ją do zatwierdzenia 

koordynatorowi praktyk. 

3. Powyższa zgoda nie jest wymagana w przypadku kierowania na praktykę większej 

zorganizowanej grupy studentów. W tej sytuacji koordynator praktyk z ramienia UR w 

porozumieniu z opiekunem zakładowym uzgodnią tę kwestię indywidualnie. 

§ 6 

Student ma prawo do: 

1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia  odpowiedniego do wymagań Uczelni 

i Instytucji, w której odbywają się zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe zgodnie z 

programem studiów oraz zasadami higieny pracy umysłowej. 

2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo oraz 

ochronę  

i poszanowanie godności osobistej. 

3. Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym. 

4. Konsultacji i pomocy koordynatora praktyk, opiekuna zakładowego podczas 

prowadzenia  

i dokumentowania procesu pielęgnowania pacjenta. 

5. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, zgodnej z ustalonymi kryteriami (str. 14 i 

34)  

w Dzienniku Kształcenia Praktycznego na Kierunku Położnictwo. 

6. Pomocy w planowaniu i realizowaniu samorozwoju. 

7. Umożliwienia korzystania z dostępnej literatury medycznej w placówkach ochrony 

zdrowia. 

8. Trzydziestominutowej przerwy na posiłek w wyznaczonym przez nauczyciela, 

opiekuna praktyki zawodowej miejscu i czasie. 

§ 7 

Student ma obowiązek: 

1. Przejęcia odpowiedzialności za własne uczenie się i rozwój. 

2. Wykazanie odpowiedzialności etycznej. 

3. Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w kształceniu praktycznym – 100% obecności. 

4. Bycia gotowym do zajęć na 5 minut przed ich rozpoczęciem. 

5. Noszenia estetycznego i pełnego umundurowania  wraz z identyfikatorem. 

6. Przestrzegania obowiązujących procedur w Zakładzie pracy, gdzie został skierowany na 

praktykę. 

7. Prezentowania aktywnej  postawy w stosunku do  pacjenta. 



8. Przestrzegania zasad kultury współżycia w zespole i subordynacji w stosunku do 

przełożonych. 

9. Systematycznego zaliczania umiejętności zgodnie z indywidualną kartą zaliczeń.. 

10. Przestrzegania tajemnicy zawodowej. 

11. Bezwzględnego zakazu palenia tytoniu podczas odbywania zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych. 

12. Zgłoszenia przyczyny nieobecności na zajęciach i usprawiedliwienia u osoby prowadzącej 

zajęcia  

w oddziale. 

13. Przedłożenia nauczycielowi akademickiemu w pierwszym dniu powrotu na zajęcia 

pisemnego usprawiedliwienia powodu nieobecności. 

14. W przypadku nieobecności na zajęciach studenta spowodowaną długotrwałą chorobą 

(usprawiedliwioną zaświadczenie lekarskim) lub zdarzeniem losowym Kierownik Zakładu 

może zmniejszyć o 10% ilość godzin do odpracowania.  

15. Nieobecności nieobjęte odpracowaniem przez studenta dotyczą: 

- nieobecności z powodu zawarcia małżeństwa, 

- nieobecności z powodu pogrzebu w najbliższej rodzinie, 

- nieobecności z powodu honorowego krwiodawstwa, 

- nieobecności z powodu wezwania do poboru, 

- nieobecności z powodu wezwania do sądu. 

Nieobecności nieobjęte odpracowywaniem wymagają przedłożenia kserokopii ww. 

dokumentów Koordynatorowi praktyk, celem potwierdzenia usprawiedliwienia nieobecności i 

przedłożenia dokumentacji Koordynatorowi praktyk z ramienia Uczelni. 

16. Studentka ciężarna jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 

Koordynatora praktyk wraz z przedstawieniem od lekarza specjalisty zaświadczenia 

stwierdzającego: 

- czas trwania ciąży, 

- ogólny stan zdrowia, 

- orzeczenie o możliwości odbywania zajęć oraz pisemną deklarację o osobistym 

ponoszeniu odpowiedzialności za decyzję kontynuowania zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych, 

- na prośbę studentki Dziekan Kolegium Nauk Medycznych po konsultacji z Kierownikiem 

kierunku  (konsultacja z Koordynatorem praktyk) może wyrazić zgodę na kontynuowanie 

zajęć praktycznych i praktyk zawodowych lub wyrazić zgodę na urlop dziekański. 

 

§ 8 

Warunki zaliczenia praktyki: 



1. Zaliczenia praktyki programowej dokonuje koordynator praktyki na kierunku Położnictwo w 

Instytucie Nauk o Zdrowiu zgodnie z terminami określonymi w programie studiów, do 

zakończeniem semestru zimowego/ letniego na podstawie przedstawionej przez studenta 

dokumentacji, tj.: Dziennik Kształcenia Praktycznego 

2. Studenci są zobowiązani do rozliczenia się z praktyki programowej zgodnie z Zarządzeniem 

JM Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego. 

§ 9 

Tygodniowy harmonogram zajęć praktycznych i praktyk zawodowych; 

1. Zajęcia praktyczne odbywają się 5 dni w tygodniu, dzienny wymiar zajęć stanowi  8 godzin  

po 45 minut z przerwą 30 minut na posiłek. 

2. Praktyka zawodowa odbywa się 5 dni w tygodniu, dzienny wymiar zajęć stanowi 8 godzin,  

po 45 minut z przerwą 30 minut na posiłek. 

3. Zajęcia praktyczne z przedmiotu Techniki położnicze i prowadzenie porodu odbywają się na 

dyżurach 12 godzinnych. 

4. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w systemie zmianowym na dyżurach 

rannych  

i popołudniowych. wyjątek stanowi praktyka z przedmiotu Techniki położnicze i prowadzenie 

porodu.  

5. Praktyka zawodowa z przedmiotu Techniki położnicze i prowadzenie porodu może odbywać 

się  

w systemie nocnym 2 razy podczas realizacji 80 i 120 godzin praktyki zawodowej i 3 razy 

podczas 200 godzin praktyki. 

6. Realizacja praktyki zawodowej w systemie nocnym wymaga co najmniej 11 godzinnego 

nieprzerwanego odpoczynku dobowego. 

§ 10 

W każdej placówce szkolenia praktycznego przed rozpoczęciem zajęć studenci będą zapoznani  

z zakładowym regulaminem pracy, regulaminem BHP oraz obowiązującymi  procedurami. 

§ 11 

1. Studenci odbywający zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe muszą posiadać aktualne 

wyniki badań sanitarno-epidemiologicznych. 

„Badania lekarskie są bezpłatne na podstawie skierowania wydanego przez Dziekana Kolegium 

Nauk Medycznych. Lista placówek w których student może wykonać darmowe badania znajduje 

się  

w Sekretariacie Instytutu Nauk o Zdrowiu/ Sekcji Praktyk Kolegium Nauk Medycznych” 

2. Studenci zobowiązani są do zawarcia ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych 

wypadków (NNW) na okres trwania praktyk, we własnym zakresie i na własny koszt oraz do 

przedłożenia polisy w celu weryfikacji koordynatorowi praktyk przed rozpoczęciem praktyki. 



Brak zawarcia przez studenta umowy ubezpieczenia w ww. zakresie uniemożliwia odbycie 

praktyki programowej. 

3. Student zobowiązany jest zapewnić sobie we własnym zakresie oraz dostarczyć  

i przedłożyć opiekunowi z ramienia placówki, w której będzie realizował praktykę zawodową 

inne dokumenty wymagane przez zakład pracy (np. dodatkowe badania). 

4. Kolegium Nauk Medycznych ubezpiecza studentów w zakresie odpowiedzialności cywilnej 

(OC). 

 

§ 12 

1. Student zobowiązany jest do posiadania w dniu rozpoczęcia praktyki aktualnego programu 

praktyk, podpisanego przez Koordynatora praktyk z ramienia Uczelni. 

2.  Program praktyk, o którym mowa powyżej, znajduje się w planie  studiów i indywidualnym 

Dzienniku Kształcenia Praktycznego. 

§ 13 

Studenci odpowiedzialni są za zabezpieczenie odzieży w szatni. Mundur i obuwie przechowują 

w szafce. 

§ 14 

Uczelnia i Zakład Pracy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe rzeczy studentów. 

§ 15 

Na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe studenci nie korzystają z telefonów komórkowych, 

dyktafonów, aparatów fotograficznych i kamer. 

§ 16 

Studenci dbają o dobrą atmosferę i ład w Zakładzie pracy, powierzony sprzęt, z którego 

korzystają zgodnie z przeznaczeniem. 

§ 17 

1. Student pokrywa koszty naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych zakładowi pracy w 

trakcie lub  

w związku z realizowaną praktyką wynikłych z jego zawinionego działania lub zaniechania oraz 

za szkody wyrządzone osobom trzecim. 

2. Student ponosi koszty wynikające z tytułu odbywania praktyki (np. koszty dojazdu). 

 

 

 

§ 18 



Studentom nie wolno samowolnie opuszczać miejsca realizacji zajęć praktycznych lub praktyki,   

w sytuacjach koniecznych mogą uzyskać zwolnienie u Opiekuna Zakładowego. 

§ 19 

1. Student nie otrzymuje wynagrodzenia za realizację praktyki. 

2. Uczelnia nie wypłaca wynagrodzenia za organizację praktyk w Zakładzie pracy oraz 

wynagrodzenia dla opiekunów praktyk z ramienia Zakładu pracy. 

3. Wyjątek od powyższej zasady stanowią placówki medyczne z którymi Kolegium Nauk 

Medycznych podpisało stosowne porozumienie na organizację studenckich praktyk 

zawodowych. 

§ 20 

Studenci są zobowiązani do przestrzegania Kodeksu Etyki Zawodowej Polskiej Pielęgniarki  

i Położnej oraz Karty Praw Pacjenta. 

§ 21 

Studenci są  zobowiązani do przestrzegania: 

1. Regulaminu Studiów Uniwersytetu Rzeszowskiego - Kolegium Nauk Medycznych 

Uchwała nr 68/2021 

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmian i 

tekstu jednolitego Regulaminu studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim 

2. Regulaminu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. 

 

Do regulaminu dołączone są załączniki: 

1. Wzór zgody na odbycie praktyki zawodowej (Załącznik nr 1) 

2. Zasady pracy obowiązujące studentów w czasie zajęć praktycznych i praktyk   zawodowych 

w Placówkach w których realizowane są zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa. 

 

 

Zapoznałam / em się z Regulaminem kształcenia praktycznego 

........................................................................................ 

data / podpis studenta 

 

 

 

Regulamin Kształcenia Praktycznego na kierunku Położnictwo – zatwierdzony: 

- dnia 15.10.2019r. przez Kierownika Działu Rekrutacji i Karier Studenckich Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, 

- dnia 21.10.2021 r. Radę Dydaktyczną Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. 


