
 

 

REGULAMIN 

ORGANIZACJI STUDENCKICH PRAKTYK WAKACYJNYCH 

NA KIERUNKU LEKARSKIM WYDZIAŁU LEKARSKIEGO 

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI  

OD ROKUAKADEMICKIEGO 2020/2021 

 

 

I. Zagadnienia ogólne 

 

§ 1 

Niniejszy regulamin dotyczy organizacji studenckich praktyk wakacyjnych objętych planem 

studiów prowadzonych na kierunku lekarskim Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi. 

 

§ 2 

Studenci kierunku lekarskiego jednolitych studiów magisterskich Wydziału Lekarskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (zwanego dalej Wydziałem) są zobowiązani do odbycia 

praktyk wakacyjnych (zwanych dalej praktykami), zgodnie z programem studiów i uzyskania 

ich zaliczenia. 

 

§ 3 

1. Dziekanat Wydziału Lekarskiego odpowiada za stronę administracyjną realizowanych 

praktyk. 

1) przygotowanie imiennych list studentów, skierowań na praktyki i innych niezbędnych 

dokumentów związanych z praktykami; 

2) przygotowanie i aktualizowanie porozumień1 (zgodnie z obowiązującym wzorem), 

z placówkami przyjmującymi na praktyki. 

2. Dziekan Wydziału Lekarskiego powołuje opiekuna oraz kierownika praktyk wakacyjnych. 

1) do obowiązków opiekuna praktyk należy: 

a) organizacja spotkania ze studentami podlegającymi obowiązkowi odbycia 

praktyk, 

b) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem praktyk, 

c) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dziekana lub kierownika 

praktyk. 

2) do obowiązków kierownika praktyk należy: 

a) nadzór nad praktykami, 

b) organizacja spotkań z opiekunami praktyk, 

c) współpraca z podmiotami, w których odbywają się praktyki, 

d) koordynacja działalności powołanych opiekunów, 

e) zapoznanie się ze sprawozdaniami sporządzonymi przez opiekunów praktyk, 

f) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dziekana. 



 

§ 4 

Po ukończeniu każdego roku studiów, studenci lat I˗V odbywają praktyki zgodnie 

ze standardami kształcenia obowiązującymi na danym roku studiów. 

 

 

II. Zapisy na praktyki 

 

§ 5 

1. Studenci zamieszkujący na stałe w Łodzi, Zgierzu, Pabianicach i powiecie Łódzkim 

Wschodnim zapisują się na praktyki drogą elektroniczną - portal w terminach określonych 

w osobnym komunikacie, zamieszczanym na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego 

i innych kanałach komunikacji. 

2. W przypadku niewykorzystanych limitów przez osoby zamieszkujące w Łodzi 

(po zamknięciu portalu) z miejsc mogą skorzystać pozostali studenci.  

3. Studenci zamieszkujący na stałe poza Łodzią zobowiązani są przekazać do Dziekanatu, 

wstępną zgodę2 na odbycie praktyk (wzór druku dostępny jest na stronie internetowej 

Wydziału) w celu przygotowania porozumienia z  placówką przyjmującą na praktyki. 

4. Wszyscy studenci II roku, niezależnie od miejsca zamieszkania zobowiązani są uzyskać 

zgodę na odbycie praktyk z poradni lekarza rodzinnego. Wypełniony druk zgody (wzór 

druku dostępny jest na stronie internetowej Wydziału) należy przekazać do Dziekanatu. 

5. Porozumienie, o którym mowa w ust. 3, określa: strony, zasady odbywania praktyk, termin 

obowiązywania oraz wzajemne prawa i obowiązki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

oraz placówki przyjmującej na praktyki. 

6. Student na praktyki udaje się z wygenerowanym skierowaniem3.  

 

 

III. Okresy i terminy odbywania praktyk oraz czas ich trwania 

 

§ 6 

1. Praktyki na kierunku lekarskim odbywają się w miesiącach wakacyjnych, tj. lipiec-

sierpień. 

2. W uzasadnionych przypadkach, student, na pisemny wniosek i za zgodą Prodziekana 

Wydziału Lekarskiego, może zmienić okres odbywania praktyk. Alternatywny termin nie 

może jednak kolidować z zajęciami obowiązkowymi, a placówka przyjmująca nie wymaga 

zawarcia porozumienia. 

3. Student zobowiązany jest do odbywania praktyk zgodnie z harmonogramem pracy 

obowiązującym w jednostce w której odbywa praktykę zawodową.  

4. Ilość godzin nocnych nie powinna przekraczać 10 % ogólnego czasu trwania praktyk 

w danym roku. 

5. Harmonogram pracy student ustala z bezpośrednim opiekunem nadzorującym przebieg 

praktyk w danej jednostce.  



6. Wymiar czasu trwania praktyk jest zgodny z efektami kształcenia określonymi dla danego 

kierunku i obejmuje 4 tygodnie (120 godzin lekcyjnych po każdym roku: I-V). Po ich 

odbyciu student uzyskuje 4 punkty ECTS po każdym roku. 

7. Nieobecność studenta na praktyce może być usprawiedliwiona jedynie zaświadczeniem 

lekarskim. Zwolnienie powoduje przedłużenie praktyki o czas nieobecności. 

8. Zmiana wyznaczonego terminu rozpoczęcia lub zakończenia praktyk spowodowana 

chorobą lub innymi okolicznościami, których nie można było przewidzieć przed jego 

wyznaczeniem, może nastąpić po uzyskaniu zgody placówki, w której praktyki miały się 

odbyć lub są odbywane. 

 

 

IV. Miejsce odbywania praktyk 

 

§ 7 

Studenci kierunku lekarskiego mogą odbywać praktyki w: 

1) szpitalach publicznej i prywatnej służby zdrowia; 

2) publicznych i prywatnych przychodniach zdrowia; 

3) szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR); 

4) stacji ratownictwa medycznego; 

5) w ramach studenckich praktyk zagranicznych organizowanych przez IFMSA lub 

program ERASMUS. 

 

 

V. Program praktyk 

 

§ 8 

1. Programy praktyk zawierają zakres odbywanych praktyk po każdym roku studiów. 

2. Programy praktyk uwzględniają efekty kształcenia możliwe do  uzyskania przez studentów 

w czasie studiów. 

 

 

VI. Prawa i obowiązki studenta w związku z odbywaniem praktyk 

 

§ 9 

1. Student odbywający praktyki zobowiązany jest do: 

1) zapoznania się z regulaminem praktyk i sumiennego wykonywania zadań z niego 

wynikających oraz ścisłego przestrzegania jego postanowień; 

2) stosowania się do wskazówek i poleceń opiekuna praktyk lub osoby nadzorującej 

przebieg praktyki; 

3) punktualnego stawiennictwa oraz obecności na zajęciach w godzinach ustalonych przez 

opiekuna praktyk lub osoby nadzorującej przebieg praktyki; 

4) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Nieobecność studenta 

na zajęciach usprawiedliwiona będzie jedynie na podstawie zwolnienia lekarskiego; 



5) nieopuszczania stanowiska pracy bez zgody osoby bezpośrednio nadzorującej 

przebieg praktyki zawodowej; 

6) przestrzegania praw pacjenta, a w szczególności zachowania w tajemnicy wszelkich 

informacji o pacjencie i jego rodzinie, do których uzyskał dostęp w związku 

z odbywaniem praktyki, zarówno w trakcie odbywania praktyki, jak również po jej 

zakończeniu; 

7) przestrzegania obowiązującego w Jednostce przyjmującej regulaminu pracy, 

dyscypliny pracy, przepisów BHP i ppoż, zasad zapobiegania zakażeniom szpitalnym 

oraz przepisów o ochronie danych osobowych; 

8) posiadania ubrania i obuwia roboczego, zapewniającego zachowanie zasad higieny 

i bezpieczeństwa  w pracy, a w razie konieczności imiennego identyfikatora; 

9) dbania o powierzony sprzęt i używania go zgodnie z przeznaczeniem; 

10) na czas trwania praktyki posiadania aktualnych badań lekarskich oraz ubezpieczenia 

się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 

i odpowiedzialności cywilnej (OC); brak aktualnych badań lekarskich lub brak 

ubezpieczenia może stanowić podstawę do odmowy przyjęcia studenta na praktykę 

w jednostce przyjmującej; 

11) posiadania i prowadzenia dokumentacji przebiegu praktyki, niezbędnej do jej 

zaliczenia; 

12)  pokrycia ewentualnych kosztów utrzymania i zakwaterowania; 

13)  godnego reprezentowania Uczelni w instytucji, w której odbywana jest praktyka; 

14)  informowania przełożonych o nieprawidłowościach dostrzeżonych w trakcie realizacji 

praktyki; 

2. Student odbywający praktykę ponosi odpowiedzialność za szkody materialne wyrządzone 

z winy umyślnej, powstałe w placówce przyjmującej na praktyki podczas odbywania 

praktyki. 

 

 

VII. Zaliczenie praktyk 

 

§ 10 

1. Termin rozliczenia praktyk przez studenta i uzyskania zaliczenia upływa ostatniego dnia 

letniej sesji poprawkowej. Zaliczenie praktyk jest warunkiem zaliczenia roku i jest 

zaliczeniem na ocenę.  

2. Podstawą zaliczenia praktyk jest zrealizowanie ich programu, udokumentowane wpisem 

w karcie przebiegu praktyk.. Wpis powinien zawierać: 

1) termin rozpoczęcia i zakończenia praktyk, ocenę; 

2) pieczęć nagłówkową placówki z nazwą i adresem; 

3) pieczęć imienną i podpis koordynatora/lekarza prowadzącego praktyki. 

3. Student ma obowiązek zwrócić do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego oryginalną, 

podpisaną i opatrzoną pieczęciami kartę praktyk, w nieprzekraczalnym terminie 

do ostatniego dnia trwania sesji poprawkowej semestru letniego, zgodnie z kalendarium 

na dany rok akademicki, zamieszczonym na stronie internetowej Wydziału.  



4. Zaliczenie praktyk może nastąpić również, za zgodą Prodziekana Wydziału Lekarskiego, 

w drodze przeniesienia i uznania w miejsce praktyk zawodowych przewidzianych 

w programie studiów wyłącznie w przypadku stwierdzenia zbieżności efektów uczenia się. 

 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

 

§ 11 

1. Praca wykonywana w ramach odbywanej praktyki ma charakter nieodpłatny; studentowi, 

z tytułu odbycia praktyki, nie przysługują żadne roszczenia finansowe w stosunku 

do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ani zwrot poniesionych z tego tytułu kosztów.  

2. Za naruszenie w trakcie odbywania praktyk przepisów obowiązujących w Uniwersytecie 

Medycznym w Łodzi, oraz za czyny uchybiające godności studenta, student ponosi 

odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem 

koleżeńskim Samorządu Studenckiego. 

3. Praktyki rozpoczęte lub zorganizowane przed datą wejścia w życie niniejszego regulaminu 

odbywają się i podlegają zaliczeniu na podstawie zasad dotychczasowych. 

 


