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Zasady odbywania praktyk zawodowych 
Obszar studiów: nauk medycznych, farmaceutycznych, 

o zdrowiu i o kulturze fizycznej; 
Kierunek studiów: ratownictwo medyczne; 

Poziom studiów: licencjat; 
Profil: praktyczny; 

System studiów: stacjonarny i niestacjonarny. 
 

Informacje ogólne. 
 
1. Praktyki zawodowe odbywają się w placówkach (Szpitalnych Oddziałach  Ratunkowych, 

Jednostkach dysponujących zespołami Ratownictwa Medycznego i Jednostkach  Ratowniczo-
Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej oraz Grupach Górskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego), z którymi Uczelnia ma podpisane porozumienia/umowy o współpracy. 

2. Uczelnia kieruje studentów na praktyki zawodowe do placówek, zgodnie z zasadą najmniejszej 
odległości od miejsca zamieszkania. Studenci są bezwzględnie zobowiązani do zaliczania  
praktyk zawodowych w placówkach, które wskazała Uczelnia (podpisała porozumienie/
umowę o współpracy). 

 
Monitoring postępu osiągania kompetencji przez studenta. 
 
1. Dla każdego studenta Uczelnia prowadzi karty monitorowania uzyskanych kompetencji 

zawodowych w toku realizacji praktyk zawodowych. Każdy student może w Zakładzie Praktyk 
Zawodowych zapoznać się z tą kartą lub pobrać ją na własną prośbę. 

2. Warunkiem zaliczenia praktyk zawodowych jest stuprocentowa obecność oraz uzyskanie 
niezbędnych kompetencji w cyklu szkolenia. 

3. Usprawiedliwione będą tylko i wyłącznie nieobecności uzasadnione i udokumentowane: 
zwolnienia lekarskie, wypadek losowy. 

4. Wszystkie nieobecności należy zaliczyć w terminie uzgodnionym z opiekunem praktyk 
zawodowych oraz z pracownikiem Zakładu Praktyk Zawodowych. 

5. W przypadku nie zaliczenia praktyk zawodowych w danym semestrze (długotrwałe zwolnienie, 
wypadek losowy) student może zaliczyć je w następnym semestrze – obowiązują w tym 
przypadku zapisy zawarte w Regulaminie Studiów. 

6. Szczegółowe wytyczne zaliczania praktyk zawodowych w poszczególnych semestrach są 
umieszczone na stronie internetowej Uczelni, w zakładce  „Praktyki zawodowe ”. 

7. Wpisów zaliczeń do indeksów i do kart semestralnych dokonuje Kierownik Zakładu Praktyk 
Zawodowych lub upoważniony przez niego pracownik Zakładu Praktyk Zawodowych Wyższej 
Szkoły Medycznej w Legnicy. 
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