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RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI WAKACYJNEJ  

 

STUDENTÓW  II ROKU  

STUDIÓW LICENCJACKICH W SPECJALNOŚCI 

Higiena stomatologiczna 

 

Po II roku studiów studenta obowiązuje odbycie praktyki „asysta dentystyczna” w gabinecie 

stomatologicznym.  

Kierownik Zakładu/Gabinetu/Poradni ustala zakres obowiązków i harmonogram praktyki oraz sprawuje 

kontrolę nad pracą studenta. Bezpośredni nadzór nad praktykantem może być powierzony lekarzowi dentyście     

lub   dyplomowanej higienistce lub asystentce dentystycznej. 

Nieobecność studenta w pracy może być usprawiedliwiona formalnym zwolnieniem lekarskim. Choroba 

dłuższa niż jeden tydzień powoduje konieczność przedłużenia praktyki o odpowiedni okres.  

Studenta obowiązuje wypełnienie karty praktyk studenckich i złożenie jej u opiekuna praktyk.  

Odbycie praktyki potwierdza opiekun, a praktykę zalicza Kierownik Zakładu/Gabinetu/Poradni poprzez 

umieszczenie wpisu w karcie praktyk.  

 

 

CELEM PRAKTYKI JEST:  

doskonalenie czynności związanych z asystą dentystyczną oraz obsługą chorych,  leczonych w gabinetach  

stomatologicznych,  czynne asystowanie przy zabiegach leczniczych, zapoznanie się ze sterylizacją oraz 

konserwacją narzędzi stomatologicznych,  prowadzenie rejestracji i dokumentacji chorych, a także zapoznanie się 

z pracami administracyjnymi poradni,   przygotowywanie stanowiska pracy dla lekarza dentysty, zestawu leków i 

instrumentów. 

Czas trwania praktyki: 4 tygodnie (160 godzin).  

Zakres czynności                         Efekt 

kształcenia 

 (Kod 

składnika 

opisu dla 

poziomu 6) 

Sposoby weryfikacji 

efektu kształcenia 

Kryterium zaliczenia 

  

doskonalenie czynności związanych 

z asystą dentystyczną oraz obsługą 

chorych,  leczonych w gabinetach 

(przychodniach) stomatologicznych;   

HS_W19 

HS_W26 

 

(P6S_WK) 

 Obserwacja nabywania 

umiejętności i 

wykonywanych 

czynności 

 Potwierdzenie nabycia 

umiejętności lub wykonania 

przez opiekuna praktyk 

 

czynne asystowanie przy zabiegach 

leczniczych 

 Asysta przy 

wykonywaniu czynności 

przez lekarza 

Potwierdzenie asysty przez 

opiekuna praktyk  

HS_U02 

HS_U03 

  



Czynne uczestnictwo przy 

sterylizacji oraz konserwacji 

narzędzi stomatologicznych 

HS_U40 

HS_U41 

 

(P6S_UW) 

Obserwacja nabywania 

umiejętności i 

wykonywanych 

czynności 

 

 

Potwierdzenie nabycia 

umiejętności lub wykonania 

przez opiekuna praktyk 

 

  

przygotowywanie stanowiska pracy 

dla lekarza dentysty, zestawu leków           

i instrumentów 

HS_U48 

HS_U49 

 

(P6S_UO) 

Obserwacja nabywania 

umiejętności i 

wykonywanych 

czynności 

Potwierdzenie nabycia 

umiejętności lub wykonania 

przez opiekuna praktyk 

 

prowadzenie rejestracji i 

dokumentacji chorych 

 Obserwacja nabywania 

umiejętności i 

wykonywanych 

czynności 

Potwierdzenie nabycia 

umiejętności lub wykonania 

przez opiekuna praktyk 

 

uczestnictwo  w pracach 

administracyjnych  poradni 

 Obserwacja nabywania 

umiejętności i 

wykonywanych 

czynności 

Potwierdzenie nabycia 

umiejętności lub wykonania 

przez opiekuna praktyk 

 

 

 

 

 


