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Praktyki wakacyjne stanowią integralną część procesu kształcenia.
Odbywają się one zgodnie z Ramowym Programem Praktyk Wakacyjnych
Nad przebiegiem i organizacją zawodowych praktyk wakacyjnych w ramach kierunku kształcenia
sprawują nadzór powołani koordynator kształcenia praktycznego oraz opiekunowie praktyk.

1. Cele kształcenia i program praktyk wakacyjnych
Podstawowym celem praktyk wakacyjnych jest dobre przygotowanie przyszłych absolwentów do
podjęcia pracy zawodowej, do oczekujących ich zadań oraz przyspieszenie adaptacji w zawodzie.
Podczas trwania praktyk wakacyjnych studenci mogą zweryfikować zdobytą podczas studiów wiedzę
oraz umiejętności i skonfrontować je z wymogami stawianymi przez pracodawców. Praktyka oprócz
funkcji edukacyjnej, daje też możliwość zapoznania się studentów z ich przyszłymi pracodawcami
oraz pracodawców z ich potencjalnymi pracownikami. Odbywana przez studentów praktyka pozwala
im na porównanie swojej wiedzy i oczekiwań z warunkami pracy, a pracodawcy umożliwia
sprawdzenie umiejętności i przygotowania do pracy studentów, czyli przyszłych pracowników.
Głównymi celami kształcenia w trakcie praktyk śródrocznych są :
• zapoznanie ze stanowiskiem pracy elektroradiologa,
• wykształcenie umiejętności pracy w zespole,
• wykonywanie procedur medycznych.
Podczas odbywania praktyki student doskonali w szczególności:
• znajomość organizacji szpitala i kliniki/zakładu,
• umiejętność doboru metody i techniki badania do problemu,
• wykonywanie badań,
• realizowanie procedur zapewnienia jakości,
• przestrzeganie zasad bhp,
• prowadzenie dokumentacji medycznej
• nawiązanie i utrzymanie kontaktu z pacjentem,
• współpracę z zespołem diagnostycznym i innymi osobami związanymi z działaniem zakładu,
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• przestrzeganie dyscypliny pracy
• postawę nacechowaną humanizmem oraz empatią wobec pacjenta
• aktywne promowanie postaw prozdrowotnych w środowisku pracy
Ramowy program praktyk wakacyjnych obejmujący szczegółowe czynności i wykaz nabywanych w
każdej pracowni umiejętności i kompetencji umieszczony jest w kartach praktyk osobnych dla każdej
z pracowni w której można odbywać praktyki.

2. Czas trwania praktyk wakacyjnych
Zgodnie z programem nauczania praktyki wakacyjne mają łączny wymiar 240h (120 h po
pierwszym roku kształcenia i 120 godzin po drugim roku kształcenia).
Ilość godzin praktyk realizowanych w trybie tzw. dyżuru podmiotu leczniczego tj. w nocy
(godz. 22.oo-6.oo), nie może stanowić więcej niż 25% praktyki.

3. Wybór pracowni i rozpoczęcie praktyk
W celu odbycia praktyk wakacyjnych, student po I i II roku kształcenia wybiera jedną spośród
czterech proponowanych fakultatywnych modułów (pracowni) opisanych w ramowym programie
praktyk i odbywa praktykę w wymiarze 120 godzin, z zastrzeżeniem iż wybór obejmuje pracownie,
z którymi student zapoznał się już w toku studiów oraz że po II roku kształcenia wybierze inną
pracownie, niż po roku I.
Student może wybrać spośród pracowni:
•

radiografii cyfrowej

•
•
•

tomografii komputerowej
rezonansu magnetycznego
diagnostyki elektromedycznej

4. Podmioty prowadzące praktyki wakacyjne
1. Uniwersytet Medyczny w Lublinie zapewnia realizowanie studenckich praktyk wakacyjnych w
niżej wymienionych jednostkach, bez konieczności zawierania umowy:
o

Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie
- II Zakład Radiologii Lekarskiej
- Zakład Elektroradiologii (Z-d Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej)

o

Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie
- I Zakład Radiologii Lekarskiej z Pracownią Telemedycyny (Z-d Radiologii Lekarskiej i
Medycyny Nuklearnej)
- Zakład Medycyny Nuklearnej (Z-d Radiologii Lekarskiej i Medycyny Nuklearnej)
- Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii
- Klinika Neurologii
- Klinika Kardiologii
- Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

o

Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym im. Prof. Antoniego Gębali
- Zakład Radiologii Dziecięcej
- Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej
- Katedra i Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii
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- Klinika Neurologii Dziecięcej
2. Dziekan wyraża zgodę na odbywanie praktyk w innych niż w/w podmiotach leczniczych z
zastrzeżeniem, że praktyka powinna odbyć się w wymiarze wskazanym w Ramowym Programie
Praktyk, po podpisaniu umowy.
a) Umowy odpowiednio do kierunku studiów należy pobrać ze strony Uniwersytetu
medycznego w Lublinie i wydrukować w 2 egzemplarzach. Dane szczegółowe w umowach
w sposób czytelny wypełnia student. Wypełnione umowy należy przedstawić w ustalonym
przez siebie zakładzie opieki zdrowotnej w celu zaakceptowania warunków praktyki przez
organizatora i podpisania przez osobę upoważnioną.
b) Wypełnione i podpisane przez Organizatora praktyki 2 egzemplarze umowy należy
dostarczyć do Dziekanatu w celu akceptacji ich przez Dziekana.
c) Podpisany przez Dziekana jeden egzemplarz umowy należy odebrać z Dziekanatu i wraz z
załącznikami 1 i 2 dostarczyć i pozostawić w miejscu odbywania praktyki (drugi egzemplarz
pozostaje w Dziekanacie)
Liczba studentów odbywających praktyki śródroczne w danym zakładzie powinna być dostosowana
do możliwości lokalowych, sprzętowych i kadrowych zakładu/kliniki. Oznacza to przede wszystkim, że
w danej pracowni/gabinecie równocześnie nie powinno pracować więcej niż trzech studentów.
Liczba studentów będących równocześnie pod opieką jednego nauczyciela (opiekuna) powinna być
ograniczona do trzech osób.

5. Zaliczenie praktyk wakacyjnych
Warunkiem zaliczenia praktyki wakacyjnej jest przede wszystkim wykazanie przez studenta
znajomości ogólnych zasad organizacji i funkcjonowania pracy kliniki/zakładu oraz praktycznych
umiejętności w zakresie obsługi aparatury medycznej i opieki nad pacjentem.
Zaliczenia praktyki wakacyjnej dokonuje się na podstawie przedstawionej przez studenta karty
praktyk wakacyjnych (zawierającej efekty uczenia się) oraz godzinowej karty praktyk
studenckich z zawartymi informacjami o przebiegu praktyki i nabytych umiejętnościach,
zamieszczoną pozytywną opinią koordynatora kszatłcenia praktycznego i opiekuna praktyk,
potwierdzoną ich podpisem i pieczęcią.
Odbycie praktyk wakacyjnych w danej jednostce potwierdza Opiekun praktyk poprzez
umieszczenie odpowiednich wpisów w karcie praktyk studenta i godzinowej karcie praktyk.
Uzupełnione kartę praktyk studenta ( zawierającą efekty uczenia się) i godzinową kartę praktyk,
potwierdzone pieczęcią nagłówkową szpitala oraz pieczęcią imienną i podpisem opiekuna
praktyki, należy złożyć w odpowiednim dziekanacie do terminu zakończenia sesji poprawkowej
(wyznaczanego każdorazowo dla danego roku akademickiego).
Po złożeniu kart w dziekanacie, ostatecznego zaliczenia praktyk wakacyjnych z wpisem do karty
praktyk wakacyjnych i systemu elektronicznego dokonuje nauczyciel akademicki - koordynator
kształcenia praktycznego.

6. Obowiązki i prawa studenta
Student zobowiązany jest do:
1. potwierdzenia odbycia przewidzianej programem praktyk liczby godzin, poprzez uzyskanie
odpowiedniego wpisu od prowadzącego praktykę w karcie godzinowej praktyk studenckich.
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2. posiadania aktualnej książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz szczepienia
przeciw WZW typu B.
3. Uniwersytet Medyczny w Lublinie poza ubezpieczeniem OC nie pokrywa kosztów
ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NNW oraz innych kosztów związanych
z kierowaniem studentów na praktyki zawodowe. Student, który nie jest ubezpieczony od
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków przez Uczelnię zobowiązany jest do przedłożenia w
Dziekanacie (wraz z umowami) dowodu ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych
Wypadków na czas praktyki.
4. punktualnego uczęszczania na zajęcia zgodnie z planem praktyk zawodowych,
5. poszanowania godności osobistej pacjentów i współpracowników,
6. wykonywania zadań ujętych przez program praktyk pod nadzorem osoby prowadzącej
zajęcia,
7. dbania o mienie danej jednostki medycznej, przestrzegania zasad ochrony radiologicznej i
przepisów bhp,
8. noszenia prawidłowej odzieży ochronnej,
9. postępowania zgodnego z zasadami etyki oraz do zachowania tajemnicy lekarskiej/służbowej
w odniesieniu do tożsamości, diagnostyki i procesu leczenia pacjentów,
10. przestrzegania regulaminów wewnętrznych jednostki medycznej, w której odbywana jest
praktyka.
Student ma prawo do:
1. przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności,
2. uzyskiwania wyjaśnień i odpowiedzi w przypadku wątpliwości dotyczących treści nauczania,
3. efektywnego współdziałania w organizacji procesu kształcenia,
4. jawnej oceny stanu swojej wiedzy
5. poszanowania godności osobistej.

Regulamin wakacyjnych praktyk studenckich dla kierunku Elektrordiologia II st. sporządziła lek. Aneta Dudek Zakład
Elektroradiologii UM w Lublinie
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