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Rok akadem. 2019/20 

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI WAKACYJNEJ 
DLA STUDENTÓW I ROKU  

KIERUNKU TECHNIKI DENTYSTYCZNE 
 

Po I roku studiów studenta obowiązuje odbycie praktyki w Pracowniach Protetyki 
Dentystycznej przez 4 tygodnie (160 godzin). 

 

Kierownik Pracowni Protetycznej ustala zakres i harmonogram praktyki oraz sprawuje 
kontrolę nad pracą studenta. Bezpośredni nadzór nad praktykantem może być powierzony 
wyznaczonemu do tego st. technikowi dentystycznemu. 

Nieobecność studenta w pracy musi być usprawiedliwiona formalnym zwolnieniem 
lekarskim. Choroba dłuższa niż tydzień powoduje przedłużenie praktyki o taki sam okres. 

Studenta obowiązuje wypełnienie karty praktyk studenckich i złożenie jej u opiekuna 
praktyk. 
 
Odbycie praktyki potwierdza opiekun a praktykę zalicza Kierownik Pracowni poprzez 
umieszczenie wpisu w karcie praktyk.  
 
CELEM PRAKTYKI jest zapoznanie studenta z organizacją pracowni protetycznej, 
zakresem czynności technika dentystycznego na stanowisku pracy, zapoznanie z 
działaniem, obsługą oraz ewentualną konserwacją urządzeń znajdujących się w pracowni. 

UWAGA  
 Praktyka odbywana za granicą wymaga  pisemnej zgody Dziekana.  

 Wskazane jest odbywanie praktyki wakacyjnej w miejscu stałego zamieszkania studenta. W przypadku braku 

możliwości odbycia praktyki w miejscu stałego zamieszkania zapewnia się odpłatne zakwaterowanie w domach 

studenckich, finansowane samodzielnie przez studenta.  

 W  okresie  wakacyjnych  praktyk  zawodowych w roku akademickim  2019/20 Uczelnia nie zapewnia 

studentom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Informujemy o konieczności 

ubezpieczenia się od  NNW we własnym zakresie.    
 Wszyscy studenci do 30 września 2020 r. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (OC) – Warszawski Uniwersytet 

Medyczny zawarł umowę Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nr 1023383702   z Powszechnym Zakładem 

Ubezpieczeń SA. 

 

Zakres czynności                         Efekt 

kształcenia 
 (Kod 

składnika 

opisu dla 

poziomu 6) 

Sposoby weryfikacji 

efektu kształcenia 

Kryterium zaliczenia  
 

  

rozróżnia pojęcia związane z bhp, 

ochroną przeciwpożarową i ergonomią, 
TD_W30  

 (P6S_WK) 

Obserwacja i ocena 

umiejętności 

praktycznych  
Pozytywna ocena każdego 

wykonanego zadania 

zna przepisy sanitarno - 

epidemiologiczne regulujące 

funkcjonowanie pracowni techniki 

dentystycznej 

TD_W95 
(P6S_WK) 

Obserwacja i ocena 

umiejętności 

praktycznych 

Pozytywna ocena każdego 

wykonanego zadania 
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potrafi stosować zasady organizacji 

pracy w pracowniach techniczno-

protetycznych i ortodontycznych  oraz 

wdrażać zasady bezpieczeństwa na 

stanowisku pracy w pracowniach 

wyposażonych w linie technologiczne 

TD_U03 
(P6S_UW) 

Obserwacja i ocena 

umiejętności 

praktycznych 
Pozytywna ocena każdego 

wykonanego zadania 

Umiejętności:    
potrafi posługiwać się gipsem 

(wykonanie i opracowanie modeli: 

anatomicznych, diagnostycznych, 

czynnościowych, roboczych, 

dzielonych (4 metody) i składanych 

oraz ich artykulacji, puszkowania, 

wykorzystania fiksatorów i okludatorów 

oraz wykonania przedlewów) 

TD_U07 
(P6S_UW) 

 

Obserwacja i ocena 

umiejętności 

praktycznych  Pozytywna ocena każdego 

wykonanego zadania 

wykonywać łyżki indywidualne 

(szelakowe, termoformowalne, 

akrylowe i kompozytowe), 

TD_U08, 
 (P6S_UW) 

 

Obserwacja i ocena 

umiejętności 

praktycznych  

Pozytywna ocena każdego 

wykonanego zadania 

posługiwać się paralerometrem, 
 TD_U09, 

(P6S_UW) 

 

Obserwacja i ocena 

umiejętności 

praktycznych  

Pozytywna ocena każdego 

wykonanego zadania 

wykonywać wzorniki zwarciowe na 

płytach twardych i woskowych, dobrać 

kształt zębów, ustawiać zęby w 

bezzębiu dwoma metodami w tym wg. 

Gysiego, w protezach częściowych oraz 

z zastosowaniem przedlewu, 

modelować płyty protez: całkowitej i 

częściowej 

TD_U10 
(P6S_UW) 

Obserwacja i ocena 

umiejętności 

praktycznych  

Pozytywna ocena każdego 

wykonanego zadania 

polimeryzować polimetakrylan metylu 

metodą termiczną i chemiczną 
TD_U11 

(P6S_UW) 

Obserwacja i ocena 

umiejętności 

praktycznych  

Pozytywna ocena każdego 

wykonanego zadania 

wykonywać uzupełnienia protetyczne 

zgodnie z planem leczenia, projektem 

lekarza, zasadami profilaktyki i 

rehabilitacji czynnościowej narządu 

żucia, 

 

TD_U56,  
 (P6S_UW) 

Obserwacja i ocena 

umiejętności 

praktycznych  

Pozytywna ocena każdego 

wykonanego zadania 

wykonywać protezy ruchome, 
TD_U57 

(P6S_UW) 

Obserwacja i ocena 

umiejętności 

praktycznych  

Pozytywna ocena każdego 

wykonanego zadania 

wykonywać korony tymczasowe z 

akrylu oraz  korony lane całkowite 
TD_U58 

(P6S_UW) 

Obserwacja i ocena 

umiejętności 

praktycznych  

Pozytywna ocena każdego 

wykonanego zadania 

wykonywać naprawy i modyfikacje 

protez (podścielenie, rebazacja, 

uzupełnienie pęknięć i złamań, 

dostawienie zębów i klamer) oraz 

aparatów ortodontycznych 

TD_U60 
(P6S_UW) 

Obserwacja i ocena 

umiejętności 

praktycznych  

Pozytywna ocena każdego 

wykonanego zadania 

wykonywać odlewy metalowe z 

użyciem urządzeń wykorzystujących 

prąd indukcyjny z obrotowym 

ramieniem (lub bez) oraz innych 

systemów przeznaczonych do topienia 

stopów metali 

TD_U27, 
 (P6S_UW) 

Obserwacja i ocena 

umiejętności 

praktycznych  

Pozytywna ocena każdego 

wykonanego zadania 
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