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REGULAMIN PRAKTYK NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA JSM
AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU
od roku akademickiego 2018/2019
§1
Ogólna charakterystyka praktyk zawodowych na kierunku fizjoterapia

Podstawa prawna:
1. Art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 25 września 2015r. o zawodzie fizjoterapeuty
(Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, poz. 952).
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018r.
Poz. 1668).
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie praktyki
zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów (Dz. U. poz. 537);
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2018r. (poz. 2135).
4. Uchwała Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku nr R.000.46.19 z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu Studiów Akademii Pomorskiej w Słupsku

5. Zarządzenie Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku nr R/.021.112.18 z dnia 31
października 2018r. dotyczących organizacji praktyk studenckich oraz wynagrodzenia
dla opiekunów praktyk.
Praktyki fizjoterapeutyczne opracowane w oparciu o Komunikat Departamentu Nauki i
Szkolnictwa Wyższego w sprawie zaleceń do opracowania planu nauczania na jednolitych 5letnich studiach w zakresie fizjoterapii od roku akademickiego 2017/2018 i są przewidziane
w programie studiów kierunku fizjoterapia Akademii Pomorskiej w Słupsku, zwaną dalej
„Uczelnią”. Pełnią ważną funkcję w procesie przygotowania zawodowego absolwentów.
Praktyki stanowią integralną część planu studiów i mają charakter obowiązkowy. Przebieg
praktyk pod względem programowym i organizacyjnym nadzorują zgodnie z Wewnętrznym
Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia: Koordynator ds. praktyk na kierunku Fizjoterapia,
Instytutowy Koordynator Praktyk, Kierownik Katedry Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej , oraz
Uczelniany Koordynator Praktyk Studenckich.
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§2
Cele ogólne kształcenia praktycznego
1. Ogólnym celem praktyk jest przygotowanie studenta do pracy zawodowej.
2. Praktyki semestralne mają na celu:
a) zapoznanie się z zasadami funkcjonowania w poszczególnych placówkach
medycznych,
b) nabycie umiejętności poprawnego przeprowadzania procedur diagnostycznych
niezbędnych w zawodzie fizjoterapeuty,
c) nabycie praktycznych umiejętności wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych
w oparciu o zlecenia lekarskie i współpracę z personelem medycznym,
d) wyrobienie umiejętności planowania procesu rehabilitacji oraz kontrolowania jego
efektywności,
e) wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku
studiów w praktyce zawodowej,
f) nawiązanie kontaktów zawodowych pomocnych w pisaniu pracy dyplomowej oraz
istotnych na etapie poszukiwania zatrudnienia.
3. Celami praktyki fizjoterapeutycznej zawodowej są:
a) wdrożenie i doskonalenie umiejętności zawodowych zdobytych w trakcie trwania
studiów,
b) wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytych w toku
studiów w realnych warunkach pracy,
c) nabycie

umiejętności

poprawnego

przeprowadzania

procedur

diagnostyki

funkcjonalnej niezbędnych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
d) nabycie umiejętności właściwego doboru zabiegów fizjoterapeutycznych do
rozpoznania klinicznego oraz klinicznej oceny stanu zdrowia pacjenta,
e) wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych w oparciu o diagnozę kliniczną oraz
ocenę funkcjonalną pacjenta we współpracy z innymi osobami wykonującymi zawód
medyczny,
f) nabycie umiejętności planowania procesu usprawniania i kontrolowania jego
efektywności,
g) nabycie umiejętności prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej w zakresie
fizjoterapii,
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h) wyrobienie i utrwalenie pozytywnych nawyków zawodowych oraz postawy społecznej
niezbędnych w pracy fizjoterapeuty,
i) nabycie umiejętności pracy w zespole terapeutycznym,
j) nabycie umiejętności organizacyjnych oraz wiedzy teoretycznej

i praktycznej

niezbędnych do samodzielnego tworzenia warsztatu pracy fizjoterapeuty,
k) wyrobienie nawyku samokształcenia koniecznego w pracy fizjoterapeuty,
l) nawiązanie kontaktów pomocnych w poszukiwaniu i kształtowaniu pracy zawodowej.

§3
Szczegółowe efekty uczenia się
Dyplom magistra fizjoterapii uzyskuje absolwent studiów pięcioletnich jednolitych
magisterskich na kierunku fizjoterapia, który:
1) w zakresie wiedzy posiada:
a. wiedzę z zakresu wykorzystania neurofizjologicznych metody postępowania
fizjoterapeutycznego w różnych jednostkach chorobowych m. in. w ortopedii,
neurologii, reumatologii, kardiologii, chirurgii, geriatrii, pediatrii, pulmonologii
i onkologii;
b. ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych;
c. sposoby promowania prozdrowotnych zachowań u pacjentów i ich rodzin;
d. znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do
wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
2) w zakresie umiejętności potrafi:
a. korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu
świadczenia zabiegów fizjoterapeutycznych;
b. podjąć

działania

diagnostyczne,

profilaktyczne,

terapeutyczne

i

edukacyjne

odpowiadające potrzebom jednostki oraz grupy społecznej właściwe dla fizjoterapii;
c. identyfikować problemy pacjenta, brać odpowiedzialność za zdrowie i sprawność
pacjenta;
d. wykorzystać umiejętności techniczne, manualne i ruchowe związane z fizjoterapią;
e. posługiwać się podstawowym sprzętem i aparaturą stosowanymi w zakresie
fizjoterapii;
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f. planować, projektować i realizować działania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych, właściwych dla fizjoterapii, z uwzględnieniem obowiązujących norm
oraz dostępnych warunków;
g. udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania
chorobom;
h. samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz
holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie
jego praw,
i. organizować pracę własną; nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej
oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia;
j. korzystać z technik informacyjnych w celu pozyskiwania i przechowywania danych
oraz i interpretować dane liczbowe związane z zawodem fizjoterapeuty;
k. poprawnie komunikować się w języku obcym w sytuacjach życia codziennego
i w środowisku zawodowym. Wykorzystuje słownictwo ogólne i terminologię
specjalistyczną związaną z kierunkiem fizjoterapii.
3) w zakresie kompetencji społecznych:
a. potrafi skutecznie i z empatią komunikować się z pacjentem oraz grupą społeczną
w zakresie związanym z fizjoterapią;
b. posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta;
c. posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się,
ciągłego rozwoju i doskonalenia zawodowego oraz posiada specjalistyczne
umiejętności

ruchowe

z

zakresu

wybranych

form

aktywności

fizycznej

(rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych) niezbędne w zawodzie fizjoterapeuty.
§4
Wymiar, zasady, forma i miejsce odbywania praktyk zawodowych dla kierunku studiów
fizjoterapia o profilu praktycznym

W cyklu kształcenia student odbywa 1560 godzin szkolenia praktycznego- łącznie 58 ECTS
w postaci:
a. praktyki semestralne od I do VIII semestru- 600 h, 20 ECTS.
b. praktyka fizjoterapeutyczna zawodowa do wyboru trwająca 6 miesięcy w IX i X
semestrze- 960 h, 38 ECTS.
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Kształtowanie umiejętności praktycznych w warunkach naturalnych poprzedzone jest
kształtowaniem tych umiejętności w warunkach symulowanych – w pracowniach
umiejętności praktycznych.
Celem nauczania jest wykształcenie i przygotowanie zawodowe studentów kierunku
fizjoterapii, pozwalające na

zatrudnienie

we wszystkich obszarach zainteresowań

współczesnej fizjoterapii wykorzystując wszechstronną wiedzę i umiejętności.
l.p.

Zakres kształcenia praktycznegoPraktyki semestralne

1.

Kinezyterapia

2.

Medycyna fizykalna (balneoklimatologia, odnowa
biologiczna)
Masaż

3.
4.
5.

Fizjoterapia w ortopedii, traumatologii i medycynie
sportowej
Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii

6.

Fizjoterapia w wieku rozwojowym i w pediatrii

7.

Fizjoterapia w kardiologii i kardiochirurgii

8.

Fizjoterapia w pulmonologii

9.
10.

Fizjoterapia w chirurgii
Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie

11.

Fizjoterapia w reumatologii

12.

Fizjoterapia w geriatrii i w psychiatrii

13.

Fizjoterapia w onkologii i medycynie paliatywnej

Razem
Lp.

1.

2.

Zakres kształcenia praktycznegoPraktyka fizjoterapeutyczna zawodowa
Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych:
- fizjoterapia w kardiologii i kardiochirurgii- 100 h
- fizjoterapia w pulmonologii- 50 h
- fizjoterapia w neurologii- 100 h
- fizjoterapia w ginekologii i położnictwie- 60 h
- fizjoterapia w geriatrii i psychiatrii-100 h
- fizjoterapia w onkologii i medycynie paliatywnej- 75 h
- fizjoterapia w reumatologii- 75 h
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu:
- fizjoterapia w chirurgii- 100 h

Semestr

Ilość
godzin

Punkty
ECTS

II

60

2

II

30

1

III

90

3

IV

60

2

IV

60

2

V

60

2

VI

30

1

VI

30

1

VI

30

1

VI

30

1

VII

30

1

VII

60

2

VII

30

1

-

600

20

Semestr

Ilość
godzin
łącznie

Punkty
ECTS

IX

560

22

X

300

12
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- fizjoterapia w ortopedii i traumatologii- 100 h
- fizjoterapia w medycynie sportowej- 50 h
- fizjoterapia w neurochirurgii- 50 h
3.

Fizjoterapia w wieku rozwojowym i w pediatrii

X

100

4

-

960

38

Razem
ŁACZENIE: 1560 GODZIN
58 ECTS

Przyjęto następujące nazewnictwo dotyczące rodzajów kształcenia praktycznego:
a. Praktyki semestralne, I- VIII semestr
b. Praktyka fizjoterapeutyczna zawodowa, IX i X semestr
c. Program praktyk, formę i terminy ich odbywania oraz sposób weryfikacji osiągniętych
efektów uczenia się ustala Uczelnia.
d. Szczegółowy opis każdej praktyki fizjoterapeutycznej znajduje się w karcie
przedmiotu – praktyka.
§6
Forma i przebieg praktyk fizjoterapeutycznych

1.

Przyjęto następujące nazewnictwo dotyczące rodzajów praktyk: PS- praktyka
semestralna; PF- praktyka fizjoterapeutyczna.

2.

O zmianie terminów odbywania praktyk decyduje Koordynator ds. praktyk na kierunku
Fizjoterapia w porozumieniu z opiekunem praktyk.

3.

W dzienniku praktyk zawodowych student odnotowuje również najistotniejsze
informacje dokumentujące przebieg praktyki jak: opisy przypadków choroby i leczenia,
opisy

metod

diagnostycznych,

planowania

fizjoterapii

i

metodyki

zabiegów

fizjoterapeutycznych oraz rezultaty terapii, w sposób uniemożliwiający identyfikację
pacjentów. Student odnotowuje również w dzienniku praktyk zawodowych najważniejsze
informacje dotyczące uczestnictwa w szkoleniach z zakresu fizjoterapii lub medycyny w
okresie praktyki.
4.

Obowiązkowe przestrzeganie regulaminu oraz przepisów BHP obowiązujących
w podmiotach leczniczych.

5.

Praktyki fizjoterapeutyczne realizowane są pod kierunkiem opiekuna praktykfizjoterapeuty, z tym że praktyka asystencka może być realizowana pod kierunkiem
lekarza rehabilitacji, a nadzór nad prowadzeniem praktyk sprawuje Koordynator ds.
praktyk na kierunku Fizjoterapia.
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6.

Praktyki fizjoterapeutyczne podlegają hospitacji dokonywanych przez Koordynatora ds.
praktyk na kierunku Fizjoterapia.

7.

Praktyka z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii i masażu odbywa się po zrealizowaniu
zajęć umożliwiających osiągnięcie efektów uczenia się z zakresu kinezyterapii,
fizykoterapii i masażu. W ramach tej praktyki student wykonuje określone czynności
z udziałem pacjenta pod nadzorem opiekuna praktyk.

8.

Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej dzieci i osób dorosłych, w tym osób starszych,
odbywa się po zrealizowaniu zajęć umożliwiających osiągnięcie efektów uczenia się
w kategorii umiejętności wykonywania określonych czynności fizjoterapeutycznych
z dziećmi i osobami dorosłymi, w tym osobami starszymi, posiadającymi różne
dysfunkcje.

9.

Praktyki fizjoterapeutyczne odbywają się w oparciu o bazę dydaktyczną Uczelni oraz
w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, z którymi Uczelnia zawarła
“Porozumienie/ Umowę o współpracy w zakresie kształcenia oraz organizacji praktyk
studentów szkoły wyższej”.

10. Wakacyjne praktyki profilowane- wybieralne. Student sam wybiera podmiot leczniczy
jako miejsce praktyk. Podmiot leczniczy i opiekun praktyki muszą spełniać kryteria
doboru, kompetencji opracowanych przez AP w Słupsku, które są niezbędne do realizacji
ramowego programu praktyki. Wybrany podmiot leczniczy musi posiadać podpisane
“Porozumienie/Umowę o współpracy w zakresie kształcenia oraz organizacji praktyk
studentów szkoły wyższej” z AP w Słupsku oraz oświadczenie RODO.
11. Student realizujący praktykę w podmiotach leczniczych mających podpisaną umowę
z Uczelnią pobiera skierowanie na praktykę, na którym przedstawione są: imię
i nazwisko praktykanta, nazwa i adres podmiotu leczniczego praktyki, imię i nazwisko
opiekuna praktyki i data rozpoczęcia praktyki. Skierowanie na praktykę wydaje
Koordynator ds. praktyk na kierunku Fizjoterapia przed rozpoczęciem praktyki.
12. Wykaz podmiotów leczniczych, niebędących w strukturze uczelni, a z którymi uczelnia
podpisała porozumienie o realizacji praktyk studenckich znajduje się u Instytutowego
Koordynatora Praktyk.
13. Termin złożenia dokumentów dotyczących organizacji praktyki wakacyjnej upływa
z końcem kwietnia danego roku akademickiego.
14. Godzina

dydaktyczna

realizacji

zajęć

i fizjoterapeutycznej zawodowej trwa 45 minut.

w

ramach

praktyki

semestralnej
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15. Czas trwania praktyki fizjoterapeutycznej nie może przekraczać 8 godzin dydaktycznych
na dobę, maksymalnie 12 godzin dydaktycznych za zgodą studenta, wg kodeksu pracy,
z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Przedłużony dobowy wymiar czasu praktyki jest
równoważny z krótszym dobowym wymiarem czasu praktyki w innych dniach lub
dniami wolnymi od praktyki w przyjętym w danym podmiocie leczniczym okresie
rozliczeniowym lub skróceniem praktyki.
16. Praktyka odbywa się w trakcie całego okresu studiów, przy czym zaliczenie praktyki
semestralnej student winien uzyskać przed zakończeniem danego semestru, któremu jest
przypisana praktyka.
17. Student

realizuje

praktyki

fizjoterapeutyczne

zgodnie

z

programem

studiów

i harmonogramem praktyk przygotowanym przez Koordynatora ds. Praktyk na kierunku
fizjoterapia.

18. Bezpośrednim przełożonym studenta w trakcie praktyki jest opiekun praktyk, z którym
Uczelnia zawiera Umowę cywilno – prawną.
19. Praktyki odbywają się indywidualnie lub w grupach, których liczebność określona została
w Regulaminie Studiów AP.
20. Opiekun praktyk zapewnia bezpośredni nadzór nad realizacją zadań zawodowych
studentów.
21. Opiekun praktyk zapoznaje studenta z: zakładowym regulaminem pracy, regulaminem BHP i
ppoż., obowiązującymi procedurami, topografią placówki, personelem, pacjentami, systemem
organizacji pracy, systemami komunikacji i obiegu informacji oraz obowiązującymi

procedurami wynikającymi ze specyfiki zakładu. Opiekun zapoznaje studenta na
początku praktyki z harmonogramem, zakresem zadań oraz sposobem ich wykonywania
na wyznaczonych stanowiskach.
22. Po zakończeniu praktyki student przedkłada dziennik praktyki zawodowej opiekunowi,
który wystawia ocenę z praktyki i opinię na temat przebiegu praktyki w zakresie
przygotowania teoretycznego do wykonywanej pracy, umiejętności praktycznych
i kompetencji społecznych. Następnie opiekun, nie później niż w terminie 7 dni od dnia
otrzymania dziennika praktyk zawodowych od studenta, przekazuje ją Koordynatorowi
ds. praktyk na kierunku Fizjoterapia.
23. Koordynator ds. praktyk na kierunku Fizjoterapia decyduje o wyborze podmiotu
leczniczego do realizacji wszystkich praktyk i wydaje skierowanie na praktykę oraz
nadzoruje przebieg praktyki pod względem programowym i organizacyjnym. Ma on
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prawo do zmiany podmiotu leczniczego, w której odbywa się praktyka, jeśli przestaje on
spełniać

wymogi

niezbędne

do

realizacji

ramowego

programu

praktyki

fizjoterapeutycznej.
24. Koordynator ds. praktyk na kierunku Fizjoterapia zalicza praktykę i dokonuje wpisu do
protokołu w HMS na podstawie opinii i wymaganych wpisów w dzienniku praktyk
zawodowych wykonanych przez opiekuna praktyk.
25. Student po zakończeniu praktyki wypełnia ankietę dotyczącą oceny przebiegu zajęć.
26. Uczelnia i podmiot leczniczy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe
pozostawione przez studentów.
§6
Metody weryfikacji efektów uczenia się
1) Ocena opanowanych efektów uczenia się w zakresie umiejętności nabytych podczas
praktyk wakacyjnych i semestralnych, uwzględnienia opanowanie efektów uczenia się w
zakresie wiedzy oraz kompetencji społecznych, jak również postawę studenta.
2) Sposoby weryfikacji efektów uczenia się określone są w karcie przedmiotu - praktyk.
3) Ocena końcowa z praktyk fizjoterapeutycznych jest wystawiana w oparciu o kryteria
podane przez prowadzącego zajęcia w karcie przedmiotu - praktyki oraz w Dzienniku
Praktyk Zawodowych.
4) Podstawę do zaliczenia praktyk fizjoterapeutycznych stanowi 100% frekwencja
na zajęciach

oraz

zaliczenie

umiejętności

określonych

w

Dzienniku

Praktyk

Zawodowych.
Kryteria oceniania:
Student po zakończeniu danej praktyki semestralnej otrzymuje jedną ocenę, która stanowi
60% średniej oceny wykazu umiejętności niezbędnych do zaliczenia zajęć i 40% oceny ze
studium przypadku.
5,0–znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne - wykazuje znajomość treści
uczenia się na poziomie 93%-100%;
4,5– bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne - wykazuje znajomość treści
uczenia się na poziomie 85%-92%;
4,0–dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne - wykazuje znajomość treści uczenia
się na poziomie 77%-84%;
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3,5–zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale ze znacznymi
niedociągnięciami - wykazuje znajomość treści uczenia się na poziomie 69%-76%;
3,0–zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale z licznymi błędami wykazuje znajomość treści uczenia się na poziomie 60%-68%;
2,0–niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne - wykazuje znajomość
treści uczenia się poniżej 60%.
Do

praktyk

fizjoterapeutycznych

studenci

przystępują

przygotowani.

Stopień

przygotowania studenta jest sprawdzany poprzez jego zaangażowanie w dyskusji, obserwację
jego umiejętności praktycznych z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej i postawę względem
pacjenta, jego opiekunów i członków zespołu terapeutycznego.
§7
Warunki, jakie powinien spełniać student rozpoczynający praktykę fizjoterapeutyczną

Student przed rozpoczęciem praktyk fizjoterapeutycznych jest zobowiązany posiadać:
1) Aktualne zaświadczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.
2) Legitymację studencką do wglądu.
3) Dziennik Praktyk Zawodowych oraz skierowanie na praktykę (dotyczy praktyki w
miejscu wskazanym przez studenta).
4) Numer polisy ubezpieczeniowej NW i OC wpisany do Dziennika Praktyk
Zawodowych.
5) Obowiązkiem studenta jest odbyć szkolenie w zakresie zasad BHP potwierdzone
w Karcie osiągnięć oraz Dzienniku Praktyk Zawodowych.
6) Studenci po przyjściu do placówki przebierają się w miejscu wyznaczonym przez
opiekuna praktyk. Odzież i obuwie robocze student zakupuje we własnym zakresie
i musi on być zgodny z wymogami BHP.
7) Studenta obowiązuje estetyczny wygląd, zgodny z przepisami BHP.
8) Student nosi identyfikator (imię, nazwisko, kierunek studiów, nazwa uczelni).
§8
Dyscyplina pracy

1) Student jest zobowiązany do przestrzegania regulaminów obowiązujących w danym
podmiocie leczniczym oraz przepisy prawa pracy, zasady bezpieczeństwa i higieny
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pracy, a także przepisy przeciwpożarowe, z którymi zostaje zapoznany w pierwszym
dniu praktyki przez opiekuna praktyk lub inną osobę z ramienia placówki.
2) Student w czasie praktyk fizjoterapeutycznych zobowiązany jest przestrzegać zasad
etyki

zawodowej

dotyczących

wykonywania

zawodu

fizjoterapeuty,

zasad

i regulaminów obowiązujących w zakładzie/instytucji, przepisów o ochronie danych
osobowych i informacji niejawnych.
3) Dbać o godność i dobre imię uczelni.
4) Student ponosi odpowiedzialność za wyrządzone z winy studenta szkody materialne
powstałe na terenie i w czasie odbywanej praktyki.
5) Student zobowiązany jest do przestrzegać ustalonego harmonogramu i czasu odbywania
praktyki.
6) Student zobowiązany jest do punktualnego przychodzenia na zajęcia. Spóźnienia mogą
stanowić podstawę do odmowy przyjęcia studenta na zajęcia.
7) Student ma obowiązek zgłoszenia opiekunowi praktyk przyczyny nieobecności.
W pierwszym dniu powrotu na zajęcia przedkłada pisemne usprawiedliwienie. Termin i
sposób odbywania/zaliczenia usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach
określa Koordynator ds. praktyk na kierunku fizjoterapia.
8) Nieobecność nieusprawiedliwiona jest równoznaczna z nie zaliczeniem przedmiotu.
9) Na zajęcia studenci nie wnoszą telefonów komórkowych, dyktafonów, aparatów
fotograficznych i kamer.
10) Student skierowany na praktykę zobowiązany jest sumienne i staranne wykonywać
powierzone zadania i czynności.
11) W przypadku zaistnienia pomyłki w pracy lub niewykonania zleconych czynności
należy natychmiast zgłosić opiekunowi praktyk, a w przypadku jego nieobecności
osobie odpowiedzialnej za praktyki. Studentowi nie wolno wykonywać zleceń, co
do których ma wątpliwości i które są dla niego niezrozumiałe.
12) Student zobowiązany jest dbać o dobro podmiotu leczniczego, ochronę jego mienia oraz
dochowanie tajemnicy zawodowej i innych tajemnic ustawowo chronionych
13) Student zobowiązany jest do przestrzegania przestrzegać zasad współżycia społecznego.
14) Studentowi zabrania się:
a) samodzielnej zamiany terminu zajęć, bądź grup;
b) wychodzenia w czasie trwania zajęć z oddziału/placówki bez wiedzy opiekuna
praktyk;
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c) samodzielnego wykonywania zleceń lekarskich bez nadzoru i porozumienia
z opiekunem praktyk;
d) udzielania pacjentom i ich rodzinom informacji, do których nie jest upoważniony;
e) prowadzenia prywatnych rozmów telefonicznych i przyjmowania gości w miejscu
praktyk.
15) Obowiązki studenta
a) Aktywnie uczestniczyć w przyswajaniu wiedzy, kształceniu umiejętności
i kompetencji społecznych określonych programem studiów.
b) Przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego a w miejscu praktyki przestrzegać
obowiązujących wzorców zachowań i kultury osobistej.
c) Student zobowiązany jest dbać o bezpieczeństwo własne i pacjenta.
d) Studenci dbają o dobrą atmosferę i ład w placówce szkolenia, powierzony sprzęt,
z którego korzystają zgodnie z przeznaczeniem.
e) Zabrania się wynoszenia z placówek szkoleniowych jakichkolwiek materiałów
i sprzętu.
f) Na terenie wszystkich placówek kształcenia praktycznego obowiązuje całkowity
zakaz palenia papierosów.
g) Student swoją postawą i zachowaniem powinien wzmacniać działa edukacyjne
poprzez promowanie zdrowego stylu życia.
§9
Prawa studenta

1) Student ma prawo:
a) Zapoznać się z kartą przedmiotu- praktyka i kryteriami oceny.
b) Poznać wymagania uczelni i podmiotów leczniczych, w których odbywają się zajęcia odnośnie
specyfiki, regulaminów i BHP.
c) Do opieki wychowawczej i warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo oraz ochronę
i poszanowanie godności osobistej.
d) Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie kształcenia.
e) Konsultacji i pomocy opiekuna praktyki, zespołu interdyscyplinarnego, podczas prowadzenia
i dokumentowania działań w zakresie dotyczącym praktyk oraz pomocy w samokształceniu.
f) Jawnej oceny wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
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g) Pomocy w samokształceniu.
h) Do przerwy na posiłek i czynności higienicznych.
§ 10
1) Przed rozpoczęciem zajęć student ma obowiązek zapoznania się i czytelnego podpisania
regulaminu załączonego do Dziennika Praktyk Zawodowych.
2) Regulamin obowiązuje od roku akademickiego 2018/2019.
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Załącznik nr 1
KRYTERIA DOBORU OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH
NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA
W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU
LICZBA
KRYTERIUM OCENY

OCENA PUNKTOWA

OTRZYMANYCH
PUNKTÓW

Ukończone studia

mgr fizjoterapii ze

wyższe

specjalizacją
mgr fizjoterapii bez

3

2

specjalizacji
inne

1

powyżej 15 lat

3

6 do 10 lat

2

5 lat

1

Uprawnienia

posiada

2

pedagogiczne

w trakcie studiów

1

Staż pracy w zawodzie

podyplomowych
nie posiada

0

Kursy, szkolenia i inne

powyżej 7

3

formy podnoszenia

od 3 do 6

2

kwalifikacji w

od 1do 2

1

fizjoterapii

nie posiada

0

Nazwa

podmiotu

leczniczego, w którym
będzie

realizowana

praktyka
Uwagi

Liczba punktów
uzyskanych ogółem

SKALA PUNKTOWA:
12- 8 pkt.- podstawa do zawarcia umowy cywilno- prawnej opiekuna z uczelnią.
7- 5 pkt.- zawarcie warunkowe umowy cywilno- prawnej opiekuna z uczelnią.
4 pkt. oraz mniej- brak podstaw do zawarcia umowy cywilno- prawnej opiekuna z uczelnią.
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Załącznik nr 2
KRYTERIA DOBORU PODMIOTU LECZNICZEGO DO REALIZACJI PRAKTYK
ZAWODOWYCH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA
W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU
L.P.

KRYTERIUM OCENY

OCENA
PUNKTOWA*

1.

2.

Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych zgodnie z Ustawą o działalności

TAK- 1 pkt

leczniczej (Dz. U. 2015 R. Poz. 618).

NIE- 0 pkt

Podmiot leczniczy posiada aktualną akredytację.

TAK- 0,5 pkt
NIE- 0 pkt

3.

Podmiot leczniczy wdraża program zapewniania jakości.

TAK- 0,5 pkt
NIE- 0 pkt

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Dyrektor podmiotu leczniczego podpisał z Uczelnią umowę / porozumienie w sprawie

TAK- 1 pkt

organizacji praktyk zawodowych studentów szkoły wyższej.

NIE- 0 pkt

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego-szpital podpisał z Uczelnią umowę o współpracy

TAK- 1 pkt

w ramach Klinicznych Oddziałów Praktyk Studenckich.

NIE- 0 pkt

Zakres świadczeń zdrowotnych pozwala na osiągnięcie efektów kształcenia w danym

TAK- 2 pkt

obszarze nauki, dziedzinie lub określonym module przedmiotowym.

NIE- 0 pkt

Świadczenia medyczne w podmiocie leczniczym są realizowane zgodnie z

TAK- 1 pkt

obowiązującymi standardami i wg właściwych procedur.

NIE- 0 pkt

Podmiot leczniczy jest wyposażony w sprzęt i aparaturę medyczną pozwalającą na pełną

TAK- 1 pkt

realizację programu praktyki.

NIE- 0 pkt

Podmiot leczniczy dysponuje kadrą fizjoterapeutyczną z wyższym wykształceniem.

TAK- 1 pkt
NIE- 0 pkt

10.

11.

12.

13.

14.

Podmiot leczniczy dysponuje kadra fizjoterapeutyczną z wyższym wykształceniem i

TAK- 1 pkt

ponad 5-letnim stażem pracy.

NIE- 0 pkt

Podmiot leczniczy dysponuje kadrą fizjoterapeutyczną z wyższym wykształceniem i

TAK- 0,5 pkt

specjalizacją w danej dziedzinie.

NIE- 0 pkt

Kadra fizjoterapeutyczna posiada doświadczenie dydaktyczne, doświadczenie w

TAK- 1 pkt

prowadzeniu praktyk studenckich.

NIE- 0 pkt

Podmiot leczniczy dysponuje pomieszczeniami dydaktycznymi i socjalnymi dla

TAK- 1 pkt

studentów.

NIE- 0 pkt

Podmiot leczniczy był już wcześniej miejscem odbywania praktyk.

TAK- 1 pkt
NIE- 0 pkt

15.

Podmiot leczniczy prowadzi działalność naukowo-badawczą.

TAK- 0,5 pkt
NIE- 0 pkt

16.

W podmiocie leczniczym odbywają się wewnętrzne szkolenia specjalistyczne, z których

TAK- 0,5 pkt

może skorzystać student.

NIE- 0 pkt

LICZBA PUNKTÓW OGÓŁEM
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Ocena punktowa, uzasadnienie:
14,5-11- placówka bardzo dobra, spełnia kryteria do prowadzenia kształcenia praktycznego
studentów kierunku fizjoterapia.
11-7-placówka dobra, warunkowo spełnia kryteria do prowadzenia kształcenia praktycznego
studentów kierunku fizjoterapia.
6,5- 0- nie spełnia warunków, dyskwalifikacja placówki jako miejsca praktyk.

