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I. PRZEPISY OGÓLNE
§1
Studenckie praktyki zawodowe są przewidziane w programie kształcenia na kierunku
Ratownictwo Medyczne w Zakładzie Ratownictwa Medycznego Katedry Pielęgniarstwa
i Ratownictwa Medycznego Instytutu Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku,
zwaną dalej „Uczelnią”. Pełnią one ważną funkcję w procesie przygotowania zawodowego
absolwentów.
2. Praktyka zawodowa ma charakter obowiązkowy.
3. Podstawę prawną praktyk zawodowych stanowią:
⎯ Dz.U. 2018 poz. 1668 USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce
⎯ Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz.U. 2018 poz. 1787)
⎯ Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861)
⎯ Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r.
w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy i kształcenia (Dz.U. 2018 poz. 2090)
⎯ Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku
(Dz. U. z 2006 nr 191, poz. 1410 z późn. zm.);
⎯ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych
czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności
ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz. U. z 2016, poz.
587 z późn. zm.).
⎯ Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 roku.
W sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza,
lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego,
fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U. 2019, poz. 1573)
⎯ 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
⎯ 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.
⎯ Uchwała Senatu AP w Słupsku R.000.34.20 z dnia 29.04.2020 roku w sprawie przyjęcia
Aneksu nr 1 do Uchwały nr R.000.46.19 Senatu AP w Słupku z dnia 19.06.2019 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów AP w Słupsku.
1.
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4. Przyjęto następujące nazewnictwo dotyczące rodzajów praktyk zawodowych na kierunku
ratownictwo medyczne:
a) PS – praktyka zawodowa śródroczna
b) PW – praktyka zawodowa wakacyjna
5. Praktyka zawodowa stanowi integralną część planu studiów.
6. Plan studiów określa rodzaj praktyki, czas trwania oraz rok studiów, na którym praktyka
powinna być realizowana.
7. Praktykom zawodowym przypisuje się punkty ECTS zgodnie z programem studiów.
8. Z tytułu odbywania praktyk Student nie otrzymuje ekwiwalentu pieniężnego.
9. Przebieg praktyk pod względem programowym i organizacyjnym nadzorują zgodnie
z Systemem Zarządzania Jakością Kształcenia: Koordynator praktyk danego kierunku,
Kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego, Instytutowy Koordynator ds. Praktyk,
Kierownik Katedry Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego oraz Uczelniany Koordynator
Praktyk.
§2
1. Regulamin praktyk zawodowych określa:
b) cele praktyk zawodowych,
c) nadzór organizacyjny i merytoryczny,
d) zasady organizacji i odbywania praktyk zawodowych,
e) program praktyk zawodowych,
f) prawa i obowiązki studentów odbywających praktyki zawodowe,
g) warunki zaliczenia praktyk zawodowych,
h) warunki zwolnienia z odbywania praktyk zawodowych.

II. CELE PRAKTYK ZAWODOWYCH
§3
1. Celem głównym praktyk jest realizacja efektów kształcenia w obszarze umiejętności
i kompetencji społecznych, stanowiących kluczowy obszar w przygotowaniu studenta do
przyszłej pracy zawodowej.
2. Cele ogólne praktyk:
a) Przygotowanie studenta kierunku ratownictwo medyczne do realizacji zadań
zawodowych wynikających z Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
b) Ukształtowanie u studenta nawyków ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego
oraz przygotowanie do realizacji zadań zawodowych w zakresie ratownictwa
medycznego.
c) Zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego oraz kształtowanie
umiejętności zawodowych związanych z miejscem odbywania praktyki.
d) Kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w zespole
interdyscyplinarnym świadczącym kompleksową opiekę nad pacjentem.
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e) Poznanie przez studenta funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji
pracy
i podziału
kompetencji,
procedur,
procesu
planowania
pracy
i kontroli.
f) Doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej i zespołowej, efektywnego
zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania.
g) Stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studenta.
3. Cele szczegółowe praktyk:
a) rozpoznawanie stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego;
b) prowadzenie medycznych czynności ratunkowych i udzielanie świadczeń zdrowotnych
innych niż medyczne czynności ratunkowe podejmowane przez ratownika medycznego;
c) podejmowanie działań w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
d) współdziałanie z pracownikami jednostek systemu ratownictwa medycznego i innych
podmiotów w zdarzeniach jednostkowych, mnogich, masowych i katastrofach;
e) inicjowanie, wspieranie i organizowanie działania społeczności lokalnej na rzecz
upowszechniania zasad udzielania pierwszej pomocy;
f) promowanie znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej
pomocy i medycznych czynności ratunkowych;
g) planowanie własnej aktywność edukacyjnej i stałe dokształcanie się w celu aktualizacji
wiedzy.

III. NADZÓR ORGANIZACYJNY I MERYTORYCZNY
§4
1.

2.

3.
4.

W procesie dydaktycznym uczestniczą:
⎯ nauczyciel akademicki,
⎯ student,
⎯ Kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego,
⎯ Koordynator praktyk kierunku ratownictwo medyczne
⎯ Uczelniany koordynator praktyk,
⎯ Opiekun praktyk,
⎯ Inni profesjonaliści współdziałający w zespole interdyscyplinarnym.
Kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego oraz Koordynator praktyk kierunku
ratownictwo medyczne, decydują o wyborze zakładów/instytucji do realizacji praktyk oraz
decydują o wyborze opiekunów praktyk na podstawie kryteriów doboru placówki do
realizacji praktyk oraz kryteriów doboru opiekuna praktyk, stanowiących załącznik nr 1 i 2
do regulaminu.
Kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego i Koordynator praktyk kierunku ratownictwo
medyczne nadzorują przebieg praktyk pod względem programowym i organizacyjnym.
Koordynator praktyk kierunku ratownictwo medyczne informuje studentów o miejscach
praktyk, zadaniach i prawach praktykanta oraz przedstawia program praktyki.
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5.

Opiekun praktyk zawodowych (z ramienia jednostki, w której student odbywa praktyki
zawodowe), z którym Uczelnia podpisała umowę jest bezpośrednim przełożonym studenta
w trakcie praktyki. Czuwa on nad prawidłową realizacją praktyk zawodowych, zgodnie
z załączoną kartą przedmiotu. W każdej placówce szkolenia praktycznego przed
rozpoczęciem zajęć studenci są zapoznani z zakładowym regulaminem pracy, regulaminem
BHP i ppoż. oraz obowiązującymi procedurami.

IV. ZASADY ORGANIZACJI I ODBYWANIA PRAKTYK
§5
1. Praktyki realizowane są przez studentów pod kierunkiem opiekuna praktyk, który spełnia
wymagania kwalifikacyjne zawarte w aktualnych standardach kształcenia dla kierunku
ratownictwo medyczne.
2. Praktyki odbywają się w grupach, według harmonogramu praktyk. Praktyki w SOR,
Oddziale Ortopedyczno-Urazowym, Neurologii,
Chirurgii, Chorób Wewnętrznych,
Kardiologii i Pediatrii realizowane są w grupach nie przekraczających 4 - 8 studentów
w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w grupach nie przekraczających 4
studentów i Zespołach Ratownictwa Medycznego 1 osoba na zespół wyjazdowy
3. Praktyki śródroczne student odbywa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku,
lub Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku. W sytuacjach wyjątkowych Koordynator
praktyk kierunku ratownictwo medyczne może podjąć decyzję o zmianie miejsca odbywania
praktyki śródrocznej.
4. Praktyki wakacyjne student może odbywać we wskazanym przez siebie miejscu jeżeli
spełnione zostały poniższe warunki:
a) wskazana placówka spełnia kryteria doboru zakładu opieki zdrowotnej do prowadzenia
praktyk na kierunkach ratownictwo medyczne,
b) wskazany opiekun praktyki spełnia wymogi zawarte w aktualnych standardach
kształcenia dla kierunku ratownictwo medyczne,
c) zostało podpisane “Porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia oraz organizacji
praktyk studentów szkoły wyższej” między Uczelnią a zakładem/innym podmiotem
wykonującym działalność leczniczą, przyjmującym studenta/-ów na praktykę,
d) student otrzyma zgodę Koordynatora praktyk kierunku ratownictwo medyczne na
odbywanie praktyk we wskazanym przez siebie miejscu
e) W przypadku braku „porozumienia” z placówką wskazaną przez studenta każdorazowo
zgoda na odbycie praktyki będzie rozpatrywana indywidualnie i uzależniona od decyzji
Koordynatora praktyk kierunku ratownictwo medyczne w porozumieniu z Kierownikiem
Zakładu Ratownictwa Medycznego, w oparciu o kryteria doboru palcówek kształcenia
praktycznego dla kierunku ratownictwo medycznej
5. Wykaz podmiotów leczniczych, niebędących w strukturze uczelni, a z którymi uczelnia
podpisała porozumienie o realizacji praktyk studenckich znajduje się u Instytutowego
Koordynatora Praktyk.
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6. Czas trwania praktyki nie może przekraczać 8 godzin na dobę, w przypadkach
uzasadnionych nie dłużej niż 12 godzin na dobę, z zachowaniem 40 godzinnego
tygodniowego wymiaru czasu praktyki.
7. Praktyki podlegają okresowej hospitacji przez Koordynatorów praktyk, zgodnie z procedurą
hospitacji przyjętą Zarządzeniem Rektora nr R.021.170.20 z dnia 1 grudnia 2020 r. Przebieg
hospitacji jest protokołowany, a jej wyniki przedstawiane podczas posiedzenia Instytutowej
Komisji ds. Jakości Kształcenia.
8. Co najmniej raz w roku przeprowadzana jest wśród studentów ankieta oceniająca jakość
praktyk. Badanie przeprowadzone jest za pośrednictwem platformy eHMS. Wyniki
opracowuje i przedstawia podczas posiedzenia Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
koordynator ds. praktyk. Wnioski z badań są podstawą do identyfikacji słabych obszarów
i podjęcia działań korygujących.
9. Termin złożenia dokumentów dotyczących organizacji praktyki wakacyjnej upływa
z końcem maja danego roku akademickiego.
10. Student winien odbyć praktyki przed zakończeniem semestru.
11. Uczelnia i zakłady/instytucje, w których odbywają się praktyki nie ponoszą
odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki powstałe w drodze do miejsca odbywania
praktyk i w drodze powrotnej. Wykupiona przez studenta polisa ubezpieczeniowa NW i OC
obejmuje zdarzenia (nieszczęśliwe wypadki) powstałe w drodze do miejsca odbywania
praktyk, w miejscu odbywania praktyk i w drodze powrotnej).
12. Uczelnia i zakłady/instytucje nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe
pozostawione w miejscu odbywania praktyk przez studenta.
13. W sytuacjach wyjątkowych Koordynator praktyk kierunku ratownictwo medyczne
w porozumieniu z Kierownikiem Zakładu Ratownictwa Medycznego, może wyrazić zgodę
na indywidualną realizację praktyk przez studenta.
14. W przypadku zgody na indywidualną organizację praktyki przez studenta. Student otrzyma
opracowane indywidualne warunki, do których musi się zastosować.
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V.

PROGRAM PRAKTYK

§6
1. Wymiar kształcenia praktycznego szczegółowo reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 roku. w sprawie standardów kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty,
pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego
(Dz.U. 2019, poz. 1573).
2. W okresie studiów pierwszego stopnia studenta obowiązuje odbycie praktyk zawodowych
określonych planami studiów na określony cykl kształcenia (960 godzin praktyk, 36 punktów
ECTS).
3. Rodzaj praktyk:
a. Praktyki wakacyjne:
⎯ Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – SOR,
⎯ Zespół Ratownictwa Medycznego,
⎯ Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
b. Praktyki śródroczne:
⎯ Oddział chirurgii,
⎯ Oddział ortopedyczno-urazowy,
⎯ Oddział chorób wewnętrznych,
⎯ SOR,
⎯ Oddział neurologii,
⎯ Oddział kardiologii,
⎯ Oddział pediatrii,
⎯ Zespół Ratownictwa medycznego.
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VI. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENA ODBYWAJĄCEGO
PRAKTYKI ZAWODOWE
§7
OBOWIĄZKI STUDENTA
1. Student przed przystąpieniem do odbywania praktyk powinien posiadać:
a) Skierowanie na praktykę, za wyjątkiem praktyk organizowanych indywidualnie przez
studenta.
b) Aktualną książeczkę zdrowia do celów epidemiologicznych,
c) Dokument tożsamości ze zdjęciem do wglądu,
d) Dziennik praktyk,
e) Numer polisy ubezpieczeniowej NW i OC wpisany do dziennika praktyk.
2. Obowiązkiem studenta jest zapoznanie się z regulaminem praktyk oraz odbycie szkolenia w
zakresie BHP potwierdzonego w dzienniku praktyk.
3. Student przed rozpoczęciem praktyki przebiera się w ubranie ochronne w miejscu
wyznaczonym przez opiekuna praktyk.
4. Odzież i obuwie ochronne student zakupuje we własnym zakresie, zgodnie
z wymogami BHP danej placówki.
5. Studenta obowiązuje schludny i estetyczny wygląd, godny wykonywania zawodu ratownika
medycznego.
6. Student w trakcie praktyki nosi identyfikator zawierający dane: „imię, student - kierunek
studiów, nazwa Uczelni.”
7. Obowiązkiem studenta jest poszanowanie dyscypliny pracy, a w szczególności.:
a) Przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
b) Przestrzeganie tajemnicy zawodowej,
c) Przestrzeganie zasad i regulaminów obowiązujących w miejscu odbywania praktyki,
d) Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych,
e) Dbanie o godność i dobre imię Uczelni,
f) Punktualne stawianie się na zajęcia, (spóźnienia mogą stanowić podstawę do odmowy
przyjęcia studenta na praktykę).
8. W przypadku nieobecności, student ma obowiązek zgłoszenia opiekunowi praktyk
przyczyny nieobecności. W pierwszym dniu powrotu na zajęcia student przedkłada pisemne
usprawiedliwienie. Termin zaliczenia usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach
określa opiekun praktyk.
9. Studentowi zabrania się:
a) Samodzielnej zamiany miejsca praktyki, bądź grup.
b) Wychodzenia w czasie trwania praktyki z oddziału/placówki bez wiedzy Opiekuna
Praktyk.
c) Samodzielnego wykonywania zleceń bez nadzoru i porozumienia z opiekunem praktyk.
d) Udzielania pacjentom i ich rodzinom informacji, do których nie jest upoważniony.
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12. Na praktyki student nie wnosi żadnych urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz takich jak
telefon komórkowy, dyktafon, aparat fotograficzny, kamera itp.
13. Zabrania się wynoszenia z placówek szkoleniowych jakichkolwiek materiałów i sprzętu.
14. Student ponosi odpowiedzialność za wyrządzone z jego winy szkody materialne powstałe na
terenie zakładu/instytucji w czasie odbywanej praktyki.
15. Na terenie wszystkich placówek kształcenia praktycznego obowiązuje całkowity zakaz
używania wyrobów tytoniowych w tym także form elektronicznych, oraz jakichkolwiek
środków i substancji psychoaktywnych.
16. Stosować się do dodatkowych i ustalanych okresowo zarządzeń i przepisów w zakresie
organizacji, bezpieczeństwa i higieny pracy, o których student zostanie poinformowany w
formie pisemnej bądź elektronicznej.
§8
PRAWA STUDENTA
Studentowi przysługuje prawo do:
1. Zapoznania się z sylabusem przedmiotowym i kryteriami oceny.
2. Poznania wymagań Uczelni i zakładów/instytucji, w których odbywają się praktyki odnośnie
specyfiki, regulaminów i przepisów BHP.
3. Opieki wychowawczej i warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo oraz ochronę i
poszanowanie godności osobistej.
4. Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym.
5. Konsultacji i pomocy opiekuna praktyki, zespołu interdyscyplinarnego, podczas
prowadzenia i dokumentowania działań w zakresie dotyczącym praktyk.
6. Jawnej oceny wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
7. Pomocy w samokształceniu.
8. Zgłaszania uwag, próśb i propozycji dotyczących organizacji zajęć i problemów studenckich.
9. Przerwy na posiłek, czynności higieniczne itp. w wyznaczonym przez opiekuna praktyk
miejscu.

VII. WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH
§9
1. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się są określone w karcie przedmiotu.
2. Do ostatecznego zaliczenia praktyki wymagana jest 100% frekwencja i aktywny udział w
zajęciach praktycznych.
3. Student zobowiązany jest do dokumentowania przebiegu praktyk zawodowych
w Dzienniku Praktyk Zawodowych, zgodnie z ustalonymi efektami uczenia się
i umiejętnościami dla danej praktyki zawodowej.
4. Po każdym semestrze student ma obowiązek w wyznaczonym terminie okazać Dziennik
Praktyk Koordynatorowi praktyk kierunku ratownictwo medyczne w celu jego ostatecznej
akceptacji oraz zaliczenia praktyk.
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5. Obowiązkiem studenta jest dostarczenie dziennika praktyk do Biura Obsługi Studenta i
Doktoranta po zaakceptowaniu go przez Koordynatora praktyk kierunku ratownictwo
medyczne.
6. Ocenę końcową z praktyki zawodowej wystawia Koordynator praktyk kierunku ratownictwo
medyczne na podstawie ocen wystawionych przez Opiekuna Praktyk odnotowanych w
Dzienniku Praktyk.
7. Niezaliczenie praktyki jest równoznaczne z obowiązkiem ponownego jej odbycia
i skutkuje niezaliczeniem semestru, w którym praktyka powinna być realizowana.

VIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11

1. Przepisy niniejszego Regulaminu Praktyk obowiązują wszystkich studentów kierunku
Ratownictwo Medyczne Instytutu Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku.
2. Kwestie szczegółowe, które mogą wyniknąć w trakcie funkcjonowania niniejszego
Regulaminu Praktyk i nie zostały w nim zawarte mogą zostać uregulowane innymi
przepisami.
3. Przed rozpoczęciem zajęć student ma obowiązek zapoznania się i czytelnego podpisania
regulaminu załączonego do Dziennika Praktyk
4. Regulamin obowiązuje od roku akademickiego 2020/2021
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Załącznik nr 1
KRYTERIA DOBORU OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH
NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE
W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

OCENA

KRYTERIUM OCENY

PUNKTOWA

Lekarz ze specjalizacją w
dziedzinie medycyny
ratunkowej, ratownik medyczny
ze stopniem magistra w
dziedzinie mającej zastosowanie
w zawodach medycznych
mgr pielęgniarstwa ze
specjalizacją w dziedzinie
pielęgniarstwa ratunkowego
inne

3

powyżej 5 lat

2

2 do 5 lat

1

Uprawnienia

posiada

2

pedagogiczne

w trakcie studiów
podyplomowych
nie posiada

1

powyżej 5

3

od 2 do 4

2

ukończony jeden kurs

1

nie posiada

0

Ukończone studia
wyższe

Staż pracy w zawodzie

Kursy, szkolenia i inne
formy podnoszenia
kwalifikacji
zawodowych

LICZBA
OTRZYMANYCH
PUNKTÓW

2

1

0

Nazwa
podmiotu
leczniczego, w którym
będzie
realizowana
praktyka
Uwagi

Liczba punktów
uzyskanych ogółem

SKALA PUNKTOWA:
10- 6 pkt.- podstawa do zawarcia umowy cywilno- prawnej opiekuna z uczelnią.
5- 4 pkt.- zawarcie warunkowe umowy cywilno- prawnej opiekuna z uczelnią.
3 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 RATOWNICTWO MEDYCZNE
W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU
L.P.

KRYTERIUM OCENY

Tak (1)

Nie (0)

Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych zgodnie z Ustawą o działalności
leczniczej (Dz. U. 2015 R. Poz. 618).
2.
Podmiot leczniczy posiada aktualną akredytację.
3.
Podmiot leczniczy wdraża program zapewniania jakości.
4.
Dyrektor podmiotu leczniczego podpisał z Uczelnią umowę / porozumienie w sprawie
organizacji praktyk zawodowych studentów szkoły wyższej.
5.
Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego-szpital podpisał z Uczelnią umowę o
współpracy w ramach Klinicznych Oddziałów Praktyk Studenckich.
6.
Zakres świadczeń zdrowotnych pozwala na osiągnięcie efektów kształcenia w danym
obszarze nauki, dziedzinie lub określonym module przedmiotowym.
7.
Świadczenia medyczne w podmiocie leczniczym są realizowane zgodnie z
obowiązującymi standardami i wg właściwych procedur.
8.
Podmiot leczniczy jest wyposażony w sprzęt i aparaturę medyczną pozwalającą na pełną
realizację programu praktyki.
9.
Podmiot leczniczy dysponuje kadrą medyczną z wyższym wykształceniem.
10.
Podmiot leczniczy dysponuje kadrą medyczną z wyższym wykształceniem i ponad 5letnim stażem pracy.
11.
Podmiot leczniczy dysponuje kadrą medyczną z wyższym wykształceniem i
specjalizacją w medycynie ratunkowej.
12.
Kadra medyczna posiada doświadczenie dydaktyczne, doświadczenie w prowadzeniu
praktyk studenckich.
13.
Podmiot leczniczy dysponuje pomieszczeniami dydaktycznymi i socjalnymi dla
studentów.
14.
Podmiot leczniczy był już wcześniej miejscem odbywania praktyk.
15.
Podmiot leczniczy prowadzi działalność naukowo-badawczą.
16.
W podmiocie leczniczym odbywają się wewnętrzne szkolenia specjalistyczne, z
których może skorzystać student.
LICZBA PUNKTÓW OGÓŁEM
1.

Ocena punktowa, uzasadnienie:
16-11- placówka bardzo dobra, spełnia kryteria do prowadzenia kształcenia praktycznego
studentów kierunku pielęgniarstwo/położnictwo.
10-7-placówka dobra, warunkowo spełnia kryteria do prowadzenia kształcenia praktycznego
studentów kierunku pielęgniarstwo/położnictwo.
6- 0- nie spełnia warunków, dyskwalifikacja placówki jako miejsca praktyk.
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