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Procedura organizacji studenckich praktyk zawodowych 
obowiązująca na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania 

Fizycznego we Wrocławiu 

 

1. REALIZACJA  PRAKTYK  (ciągłych 2 i więcej -tygodniowych) 

Student/ka może : 

 

a. realizować praktykę organizowaną przez Uczelnię w placówce, z którą Uczelnia podpisała 

umowę ramową (realizowana dla grup studenckich); 

b. wybrać samodzielnie placówkę, w której będzie realizować praktykę indywidualnie, pod 

warunkiem, że placówka spełnia wymagania stawiane przez Uczelnię. Patrz pkt 2. b, c, d, e. 

 

2. WYMAGANE DOKUMENTY 

 

a. W przypadku realizowania praktyki w placówce, z którą Uczelnia podpisała umowę 

ramową student/ka podlega trybowi organizacyjnemu Uczelni. Wyklucza się możliwość 

indywidualnej realizacji praktyk w tych placówkach.  

b. W przypadku realizowania praktyk w placówce, z którą Uczelnia nie podpisała umowy 

student/ka pobiera ze strony następujące dokumenty: 

 Arkusz wyboru i oceny placówki do realizacji praktyki 

 Umowę o organizację praktyki studenckiej  

 Podanie do Prodziekana Wydziału ds. studenckich o zgodę na realizację praktyki  

w trybie indywidualnym.  

c. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do Działu Praktyk Studenckich Wydziału 

Fizjoterapii celem uzyskania zgody, którą wydaje Prodziekan Wydziału do spraw 

studenckich. 

d. Po uzyskaniu zgody obu stron tj. placówki, w której będzie realizowana praktyka oraz 

Uczelni, student może rozpocząć realizację praktyki, przy czym, jeden komplet należy 

pozostawić w placówce, drugi dostarczyć do Działu Praktyk Studenckich.  

e. Wymaganiem niezbędnym do rozpoczęcia praktyk zawodowych jest posiadanie 

zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz zawarcie umowy 

ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), zaświadczenie o zawarciu 
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umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (posiada Uczelnia) oraz sylabusa 

praktyki (dostępny na stronie Uczelni i w Dzienniku Praktyk Zawodowych). 

UWAGA:  

1. Przed rozpoczęciem praktyki w trybie indywidualnym należy ustalić osobę- opiekuna 

praktyki, który będzie świadczyć tą opiekę nieodpłatnie. 

2. Przed rozpoczęciem praktyki w trybie indywidualnym należy ustalić z opiekunem  

w placówce szczegóły jej odbywania (regulamin pracy placówki, zasady BHP, 

zabezpieczenie w warunkach zagrożenia epidemiologicznego), termin i zakres praktyki, 

wynikający z programu studiów oraz terminarza roku akademickiego nie podlega 

uzgodnieniom. 

3. Postępowanie związane z organizacją praktyki indywidualnej musi być zakończone co 

najmniej na dwa tygodnie przed jej rozpoczęciem. 

 

 

3. ZAKOŃCZENIE PRAKTYKI  

Po odbyciu praktyki zawodowej należy zgłosić się z Dziennikiem Studenckich Praktyk 

Zawodowych  do Działu Praktyk Zawodowych Wydziału Fizjoterapii w celu uzyskania jej 

zaliczenia. Tryb uzyskania zaliczenia opisany jest w „Regulaminie zaliczenia praktyk 

studenckich. Regulamin znajduje się na stronie Uczelni oraz w Dzienniku Praktyk 

Zawodowych.   

 
 

4. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI: 

 

Dział Praktyk Studenckich:  

1. przygotowuje  umowy na realizację praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych dla 

poszczególnych kierunków kształcenia z ośrodkami zewnętrznymi do akceptacji  

i podpisania przez osoby ze strony Uczelni mające umocowanie do podpisywania umów 

cywilno- prawnych; 

2. współpracuje w zakresie określenia warunków podpisania umów z poszczególnymi 

ośrodkami klinicznymi; 

3. współdziała ze wszystkimi opiekunami praktyk zawodowych w zakresie poprawy jakości 

kształcenia;  

4. przygotowuje dokumenty na praktyki indywidualne, patrz punkt 2 b, c, d  
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5.  realizuje działania określone regulaminem praktyk zawodowych;  

6. opracowuje Dzienniki Studenckich Praktyk Zawodowych; 

 

Opiekun studenckich praktyk zawodowych z ramienia Uczelni (Pełnomocnik Dziekana 

ds. Praktyk Zawodowych):  

1.  realizuje działania określone regulaminem praktyk zawodowych;  

2. koordynuje i nadzoruje praktyki zawodowe zgodnie z obowiązującym 

standardem/programami w ustalonym dla niego zakresie;  

3.zgłasza do Działu Praktyk Zawodowych powtarzające się trudności i w miarę możliwości 

współdziała w zakresie ich rozwiązywania;  

4. współdziała z opiekunami praktyk w placówce ;  

5. pełni nadzór merytoryczny nad przebiegiem praktyk zawodowych dla studentów trybu 

stacjonarnego i niestacjonarnego; 

6. przeprowadza hospitacje praktyk zawodowych; 

7. dokonuje zaliczenia praktyk zawodowych w ustalonej dla danego kierunku dokumentacji;  

8. składa roczne sprawozdania do Dziekana z organizacji i przebiegu praktyk zawodowych na 

danym kierunku, po zakończeniu każdego roku akademickiego. 

 

Opiekun studenckich praktyk zawodowych w placówce:  

1. organizuje, koordynuje i nadzoruje realizację praktyk zawodowych zgodnie  

z obowiązującym standardem/programami kształcenia;  

2. zgłasza opiekunowi praktyk z ramienia Uczelni powtarzające się trudności w realizowaniu 

praktyk zawodowych i w miarę możliwości współdziała w zakresie ich rozwiązywania;  

3. współdziała z opiekunem z ramienia Uczelni w zakresie poprawy jakości kształcenia;  

4. dokonuje oceny stopnia opanowania efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności 

praktycznych i kompetencji społecznych.  

 

Dziekanat:  

1.archiwizuje Karty Zaliczeniowe Praktyki Zawodowej, stanowiących dokumentację Teczki 

osobowej akt studenta.  

 

Załączniki do Procedury organizacji studenckich praktyk zawodowych:  

Zał. nr 1 - Regulamin praktyk zawodowych  

Zał. nr 2 - Wzór identyfikatora  
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Załącznik nr 1 

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH 

 

I. Podstawa prawna  

 

 Podstawę prawną regulaminu stanowią:  

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U. 2018, 

Nr 1668 z późn. zm.);  

2. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016 

poz. 64 z późn. zm.);  

3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o Działalności Leczniczej (Dz.U. 2011, nr 112 poz. 

654 z późn. zm.);  

4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w 

sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz.U. 2018 r. Poz. 1861);  

5. Ustawa z dnia 25 września 2015 roku o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. 2015, poz. 1994);  

6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 roku  

w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla 

uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu pełnej kwalifikacji na 

poziomie – 5 – poziomy 6-8 (Dz.U. 2018 poz. 2218);  

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu  

i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 poz. 2069);  

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie praktyki zawodowej 

realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów ( Dz.U. 2017 poz. 537 z późn. zm.).  

9. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z póź. zm.)  

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac 

uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet 

karmiących dziecko piersią (Dz.U. 2017 poz. 796 );  

11. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie 

danych osobowych (DZ.U. z 2018 poz. 1000)  
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12.  Regulacje wewnętrzne – obowiązujące w Akademii Wychowania Fizycznego  

we Wrocławiu:  

 Statut 

 Regulamin 

 Programy studiów dla kierunku fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia  

 

II. Postanowienia ogólne  

 

1. Regulamin określa zasady organizacji studenckich praktyk zawodowych.  

2. Praktyka zawodowa jest integralną częścią programu studiów, której celem jest 

przygotowanie studenta do samodzielnego pełnienia roli zawodowej, poprzez osiągnięcie 

zamierzonych efektów uczenia się w kategorii: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 

społecznych.  

3. Praktyka zawodowa ma charakter obowiązkowy. Odbywa się zgodnie ze wskazanym przez 

Uczelnię/ studenta miejscem i terminem ustalonym w terminarzu roku akademickiego  

w okresie roku akademickiego i/lub w okresie wakacyjnym.  

4. Praktyka zawodowa realizowana jest z zgodnie z programem studiów i odpowiednim 

sylabusem. 

5. Praktyka zawodowa zaliczana  jest w czasie w którym zaplanowano jej realizację.  

6. Miejscem praktyk zawodowych jest placówka, z którą Uczelnia zawiera umowy ramowe lub 

umowy indywidualne.  

 

 

III. Organizacja i przebieg studenckich praktyk zawodowych  

 

1. Wymiar godzin praktyki zawodowej regulują obowiązujące  programy studiów/ standardy 

kształcenia.  

2. Przez „godzinę” należy rozumieć „jednostkę dydaktyczną” trwającą 45 min.  

3. Z tytułu realizacji praktyk zawodowych student nie otrzymuje wynagrodzenia.  

4.Student może realizować praktyki zawodowe systemem indywidualnym lub 

zorganizowanym przez Uczelnię. 
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5. Za nadzór organizacyjny i przebieg praktyk zawodowych na danym kierunku studiów 

odpowiada Dział Praktyk Zawodowych Wydziału Fizjoterapii. 

6. Dobór opiekuna praktyki z ramienia placówki, stanowiącej bazę do realizacji praktyki 

zawodowej jest akceptowany przez prodziekana ds. studenckich w oparciu o ustalone 

szczegółowe kryteria (Arkusz wyboru i oceny placówki), gwarantujący prawidłową jej 

realizację.  

 

IV. Prawa i obowiązki studenta/ki  

 

1. Student/ka ma prawo do:  

a. informacji dotyczących realizacji praktyk zawodowych, warunków zaliczenia i oceny jego 

postępów w osiągnięciu przypisanych efektów uczenia się (sylabus dla praktyki);  

b. udziału w pracy zespołu terapeutycznego w zakresie przewidzianych efektów uczenia się dla 

praktyki zawodowej;  

c. rzetelnej i obiektywnej oceny postępów w realizowaniu efektów uczenia się w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.  

 

2. Student/ka zobowiązany jest do:  

a) zaliczenia praktyki w pełnym wymiarze godzinowym zgodnie z profilem praktyki  

i programem studiów (efektami uczenia się);  

b) posiadania aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno–epidemiologicznych,  

Dziennika Studenckich Praktyk Zawodowych oraz obowiązkowego Ubezpieczenia NNW, 

które są warunkiem przyjęcia na praktykę studencką;  

c) udziału w praktyce zawodowej w pełnym umundurowaniu przyjętym na danym kierunku 

(mundurek, wygodne, bezpieczne obuwie, identyfikator) zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w danej placówce. Nie dopuszcza się noszenia zbędnej biżuterii, 

kolorowych jaskrawych dodatków, jaskrawego makijażu, zdobienia paznokci i noszenia 

rozpuszczonych włosów. Ustalony wzór identyfikatora obowiązuje wszystkich studentów 

Wydziału Fizjoterapii;  

d) posiadania w trakcie praktyki zawodowej niezbędnych akcesoriów (np. długopisu, 

Dziennika Praktyk Zawodowych);  

e) systematycznego i punktualnego uczęszczania na praktyki zawodowe zgodnie  

z harmonogramem realizacji praktyki zawodowej:  
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 każda nieobecność nieusprawiedliwiona (spóźnienie, wcześniejsze wyjście) jest 

podstawą do niezaliczenia praktyki;  

 wszelkiego rodzaju niedyspozycje, występujące w czasie lub bezpośrednio przed 

rozpoczęciem praktyki, powinny być zgłoszone opiekunowi praktyki w placówce;  

 każda usprawiedliwiona nieobecność, spóźnienie lub wcześniejsze wyjście, ma być 

odpracowane;  

 podstawą do usprawiedliwienia nieobecności, spóźnienia lub wcześniejszego wyjścia 

jest zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie z urzędów, wypadek losowy;  

 w przypadku nieobecności na praktykach zawodowych, student/ka jest zobowiązany  

w miarę możliwości, w ciągu trzech dni powiadomić opiekuna praktyki w placówce,  

w której odbywa praktykę zawodową;  

f)  poinformowania opiekuna w placówce o sytuacjach mogących mieć wpływ na realizację 

praktyk zawodowych zgodnie z zapisami Kodeksu pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z póź. 

zm.) oraz Rady Ministrów z dnia 03 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, 

niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko 

piersią (Dz.U. 2017 poz. 796 );  

 w sytuacji narażenia na działanie czynników szkodliwych, student/ka – ze względu na 

stan zdrowia – może zostać odsunięty od możliwości realizacji praktyki zawodowej;  

 kontynuacja zajęć o charakterze praktycznym odbywa się – na wniosek studentki – po 

okazaniu zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do 

realizowania praktyki zawodowej lub w przypadku ciąży, po okresie połogu (6 tygodni 

po porodzie);  

g) systematycznego zaliczania  osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się wymienionych 

w Dzienniku Studenckich Praktyk Zawodowych na podstawie sylabusa, który stanowi 

dokumentację praktyki i jest w posiadaniu studenta; 

h) Dziennik Studenckich Praktyk Zawodowych jest własnością studenta. Po zakończeniu 

praktyki i zaakceptowaniu przez Pełnomocnika Dziekana  ds. Praktyk Zawodowych 

Wydziału Fizjoterapii na poszczególnych kierunkach, Karta Zaliczeniowa  Praktyki 

Zawodowej zostaje złożona w Teczce osobowej studenta w Dziekanacie i stanowi 

dokumentację przebiegu praktyk zawodowych w całym toku studiów;  
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i) przestrzegania postanowień Ustawy o ochronie danych osobowych, (DZ. U. 2018 poz. 

1000) przepisów BHP, regulaminów placówek oraz obowiązujących w danej placówce 

standardów postępowania;  

j) podejmowania wszelkich działań w zgodzie z zasadami etyki i deontologii;  

k) przestrzegania tajemnicy zawodowej, ochrony danych osobowych, praw pacjenta oraz praw 

autorskich personelu i placówki. Z tego powodu nie zezwala się na korzystanie  

z dyktafonów, aparatów fotograficznych i innych urządzeń służących do 

nagrywania/odtwarzania głosu i/lub obrazu, a także wynoszenia dokumentacji lub jej 

wzorów poza miejsce ich udostępnienia. W dokumentacji dydaktycznej student/ka 

zobowiązany jest do posługiwania się inicjałami, w celu uniemożliwienia identyfikacji 

pacjenta osobom nieupoważnionym;  

l) przestrzegania przepisów wynikających z odrębnych regulacji prawnych dla danego 

zawodu.  

 

 zwraca się uwagę, że poświadczanie nieprawdy jest karalne.  

 

V. Warunki zaliczania praktyki zawodowej : 

 

1. Praktyka zawodowa jest integralną częścią procesu dydaktycznego i jest obowiązkowa.  

2. Niespełnienie przez studenta wymagań proceduralnych stanowi podstawę do niezaliczenia 

praktyki.  

3. Brak zaliczenia praktyki zawodowej skutkuje niezliczeniem roku studiów, lub w wypadku 

decyzji Dziekana warunkowym wpisem na kolejny semestr studiów. 

4. Miejsce i czas odbywania praktyki, oraz wymiar godzinowy praktyki odnotowuje się  

w Dzienniku Studenckich Praktyk Zawodowych, w miejscu przewidzianym na wpis dotyczący 

realizacji praktyk zawodowych.  

5. W ramach praktyki zawodowej w danej dziedzinie, student/ka zobowiązany jest do 

przygotowania ustalonej dokumentacji. Przygotowanie i złożenie tej dokumentacji jest 

warunkiem zaliczenia danej praktyki.  

6. Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje Pełnomocnik Dziekana  ds. Praktyk Zawodowych 

Wydziału Fizjoterapii po spełnieniu przez studenta wszystkich wymagań opisanych  

w regulaminie.  
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VI. Dokumenty i formularze  

 

1. Dokumentacja praktyk zawodowych uzależniona jest od specyfiki kierunku.  

2. Ogólną dokumentację stanowią:  

a. Umowy o organizację praktyk studenckich (ramowa/indywidualna) w zakresie realizacji 

praktyk zawodowych między Uczelnią a placówką;  

b. Arkusz wyboru i oceny placówki;  

c. Podanie do Prodziekan ds. studenckich; 

d. Dziennik Studenckich Praktyk Zawodowych (dla poszczególnych kierunków i poziomów 

studiów);   

e. Roczne sprawozdanie z organizacji i przebiegu praktyk zawodowych, sporządzane przez 

Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Zawodowych  dla kierunku studiów. 
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Załącznik nr 2 
 

 
 
Kierunek…………………………………… 
 
……………………………………………… 
Imię i nazwisko 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII 


