REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW
WYDZIAŁU REHABILITACJI I KINEZJOLOGII AWFiS:
I stopnia studiów stacjonarnych / II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych /
5–letnich studiów jednolitych stacjonarnych i niestacjonarnych
1. Zawarte w planach studiów i cyklach kształcenia praktyki zawodowe mają na celu spełnienie
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wymogów zawartych w celach i standardach kształcenia przyszłych fizjoterapeutów.
Praktyki zawodowe stanowią integralną, obowiązkową część planu nauczania studentów kierunku
Fizjoterapia.
Realizacja praktyk zawodowych na 5 –letnich jednolitych studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
oraz studiach I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych jest zgodne z wymogami i standardem
WCPT.
Praktyki realizowane są zgodnie ze standardem nauczania i planem studiów w roku akademickim
2017/2018, ustalonym i zatwierdzonym przez Senat 24.05.2017.
Praktykę organizuje Zakład Fizjoterapii Klinicznej i Praktyk Zawodowych AWFiS.
Praktyki odbywają się w zakładach opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, które świadczą
usługi z zakresu fizjoterapii w warunkach ambulatoryjnych i szpitalnych oraz w ośrodkach
świadczących usługi o charakterze rehabilitacyjnym z którymi Uczelnia zawiera porozumienie.
Opiekę nad realizacją praktyk pełni Opiekun Dydaktyczny.
W celu realizacji praktyk zostały wyznaczone akredytowane i zweryfikowane placówki medyczne.
Placówki medyczne i studenci odbywający praktyki podlegają obligatoryjnej hospitacji przez
Opiekuna dydaktycznego, której celem jest weryfikacja pracy placówki i opieki nad studentami po
pierwszym roku studiów 5 – letnich jednolitych podczas praktyki wdrożeniowej do pracy
fizjoterapeutycznej oraz ocena jakości pracy przy pacjencie studentów I i II stopnia studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych.
Hospitacje prowadzone są przez opiekuna dydaktycznego z Zakładu Fizjoterapii Klinicznej i Praktyk
Zawodowych.
Celem hospitacji studentów I i II stopnia jest całościowa ocena wartości nauki praktycznych
umiejętności zawodowych i kompetencji, których nabywa student w ramach zajęć w placówce.
W trakcie praktyki studentów obowiązuje prowadzenie Dziennika Studenckich Praktyk
Zawodowych o układzie przedstawionym poniżej:
a. charakterystyka placówki.
b. codzienny opis realizowanych zadań i czynności przy pacjencie.
c. zakres wiedzy i umiejętności zdobytych na Uczelni, wykorzystywanych podczas praktyki.
d. zakres wiedzy i umiejętności przydatnych podczas praktyki, których student nie nabył podczas
zajęć akademickich.
e. opinia dotycząca funkcjonowania placówki, w której realizowana jest praktyka.
f. uwagi, spostrzeżenia w zakresie udoskonalenia placówki, w której realizowana była praktyka.
Dziennik Studenckich Praktyk Zawodowych powinien być na bieżąco uzupełniany przez studenta,
z codzienną obserwacją pacjentów z datą wpisu, w sposób przedstawiony powyżej w punkcie 12.
Student ma obowiązek realizacji wszystkich godzin praktycznych.
Studenci studiów niestacjonarnych II stopnia pracujący w zawodzie fizjoterapeuty klinicznego,
proszeni są o kontakt z dr. Krystyną Wolną w celu weryfikacji placówki w której pracują oraz
uzgodnienia warunków odbycia i zaliczenia praktyk.
Zaliczenie praktyk w trybie określonym w punkcie 14 odbywa się na ocenę wystawioną przez osobę
o odpowiednim przygotowaniu profesjonalnym, wyznaczoną przez pracodawcę w porozumieniu
z Opiekunem Dydaktycznym.
Udokumentowana w Dzienniku praca studenta podlega pisemnej ocenie przez opiekuna praktyk
w danej placówce ochrony zdrowia.
Końcową formą zaliczenia praktyk zawodowych jest ocena.

PRZYPOMINAM WSZYSTKIM STUDENTOM, O SEMESTRALNYM ROZLICZENIU PRAKTYK.
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