
Regulamin zaliczenia praktyk studenckich na Wydziale Fizjoterapii 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

 

1. Praktyka jest obowiązkową i integralną częścią programu studiów i musi być realizowana 

zgodnie z planem na danym kierunku. 

2.  Program studiów określa rodzaj oraz czas trwania praktyki zawodowej.  

3. Warunkiem zaliczenia praktyki jest jej odbycie w ustalonym terminie oraz wykazanie się 

osiągnięciem zamierzonych efektów uczenia się z zakresu wiedzy i umiejętności oraz 

kompetencji społecznych, dla których praktyka jest przeznaczona. Zasady odbywania 

praktyk, tryb kontroli i ich zaliczenia ustala Dziekan Wydziału. 

4. Warunkiem przystąpienia do realizowania praktyki jest posiadanie książeczki do celów 

sanitarno- epidemiologicznych.  

5.  Warunkiem dopuszczenia studenta do odbywania praktyki jest uzyskanie zaliczenia z 

przedmiotu kierunkowego.  

6. Student Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ma prawo 

do korzystania z bazy placówek, z którymi uczelnia ma podpisane umowy o organizacji 

praktyk zawodowych, w terminach wskazanych przez uczelnię. 

7. Student ma prawo do samodzielnego wyboru placówki w celu odbycia obligatoryjnej 

praktyki zawodowej. Placówka musi spełniać wymogi programowe praktyki. Warunkiem 

przystąpienia do realizacji praktyki jest dostarczenie Uczelni pisemnej zgody placówki na 

nieodpłatną realizację praktyki. 

8.  Praktyka podlega zaliczeniu na ocenę.  

9. Ocena praktyki składa się z ocen cząstkowych: · Ocena studenta przez opiekuna praktyki z 

placówki, w proporcji 25% oceny · końcowej, · Samoocena studenta, w proporcji 25% oceny 

końcowej, · Ocena studenta przez opiekuna praktyk  - nauczyciela akademickiego Wydziału 

Fizjoterapii AWF we Wrocławiu, w proporcji 50% oceny końcowej (na podstawie zapisów w 

Dzienniku Praktyk oraz przestrzegania zasad regulaminu).  

10. Student jest zobowiązany do rzetelnej dokumentacji w „Dzienniku Praktyk" , dzień po dniu, 

przebiegu działań związanych z realizacją programu praktyki zawodowej, umieszczeniu 

samooceny i wniosków z osiągania zamierzonych efektów uczenia się praktyki. 

11.  W udokumentowanych przypadkach losowych lub zdrowotnych, niemożności realizacji 

praktyki w terminie wyznaczonym przez uczelnię, student ma możliwość jej realizacji w 

innym terminie po uzyskaniu zgody Prodziekana ds. studenckich Wydziału Fizjoterapii AWF 

we Wrocławiu. 

12. Po zakończeniu praktyki zawodowej student ma obowiązek rozliczenia się z realizacji 

praktyki u opiekuna praktyk - wskazanego nauczyciela akademickiego Wydziału Fizjoterapii 

w czasie 2 tygodni. W przypadku realizowania praktyk zawodowych w miesiącach 

wakacyjnych ma obowiązek rozliczyć się ostatecznie do 15. września danego roku 

akademickiego.  

13. W przypadku niezrealizowania przez studenta całości zadań uczenia się w ramach praktyki 

zawodowej zostaje ona uznana za niezliczoną. 


