
Regulamin organizacji i zaliczania studenckich praktyk wakacyjnych 

na kierunku lekarsko-dentystycznym  

Wydział Lekarsko-Dentystyczny WUM  

 

1. Informacje ogólne  

Po każdym z czterech lat studiów obowiązuje studenta odbycie praktyki wakacyjnej: 

po   I  roku   

 praktyka w zakresie organizacji ochrony zdrowia - 2 tyg. (60 godz.) (oddział szpitalny)  

 praktyka lekarska na chirurgii ogólnej, internie lub na chirurgii szczękowo-twarzowej- 

2 tyg. (60 godz.) (interna, chirurgia ogólna lub chirurgia szczękowo–twarzowa)  

po  II  roku  -praktyka w zakresie asysty lekarzowi - dentyście w przychodniach (gabinetach) 

stomatologicznych 120 godz.  

po III  roku   - praktyka stomatologiczna – procedury manualne - 120 godz.  

po IV roku -praktyka stomatologiczna - procedury kliniczne - 120 godz.  

Karty praktyk oraz program praktyk studenci drukują ze strony wirtualnego dziekanatu. 

 

UWAGA 

W przypadku braku możliwości odbycia praktyki w miejscu stałego zamieszkania zapewnia 
się odpłatne zakwaterowanie w domach studenckich, finansowane samodzielnie przez 
studenta. 

Członkowie studenckich kół naukowych mogą odbywać praktyki w klinikach, przy których 
działa koło, lub na zorganizowanych przez koło obozach. Zasada ta nie dotyczy członków kół 
działających przy zakładach teoretycznych. Do decyzji Prodziekana należy zaliczenie w/w 
praktyki w całości lub jej części. 

W  okresie  wakacyjnych  praktyk  zawodowych  w  roku   akademickim  2017/2018  Uczelnia  
nie zapewnia studentom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). 
Informujemy o konieczności ubezpieczenia się od NNW we własnym zakresie.    

Natomiast wszyscy studenci do 30 września 2018 r  są ubezpieczeni od odpowiedzialności 

cywilnej(OC) - Warszawski Uniwersytet Medyczny w roku akademickim 2017/2018 zawarł 

umowę ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nr 1023383702 z Polskim Zakładem 

Ubezpieczeń SA. 

 

 



2. Miejsca odbywania wakacyjnych praktyk studenckich  

Praktyki wakacyjne  mogą odbywać się w jednostkach medycznych WUM (zalecane), 

posiadających oraz nieposiadających podpisanego porozumienia z WUM, w kraju i za granicą, 

które zapewniają możliwość realizacji programu praktyki i zatrudniają osoby mogące pełnić 

funkcję opiekuna praktyk wyznaczonego przez kierownika jednostki: 

Praktyki wakacyjne po I roku studiów  - kliniki państwowe szpitali klinicznych lub oddziały 

szpitalnych Zespołów Opieki Zdrowotnej. Opiekun praktyk wyznaczony przez kierownik kliniki 

/ordynatora 

 pielęgniarka – praktyki w zakresie organizacji ochrony zdrowia,  

 lekarza posiadający specjalizację I lub II stopnia praktyki: lekarska na chirurgii ogólnej, 

internie lub na chirurgii szczękowo-twarzowe,  

Praktyki wakacyjne po II roku studiów (jednostki stomatologiczne). Opiekun praktyki 

wyznaczony przez kierownika:   

 lekarz dentysta, pielęgniarka, dyplomowana higienistka lub asystentka dentystyczna. 

Praktyki wakacyjne po III i IV roku studiów (jednostki stomatologiczne). Opiekun praktyki 

wyznaczony przez kierownika:    

 lekarz dentysta posiadający I lub II stopień specjalizacji. 

 

Odbycie praktyk w jednostkach medycznych spoza WUM wymaga skierowania studenta na 

praktyki przez Dziekana Wydziału Lekarsko-Dentystycznego. W przypadku planowanego 

odbywania  praktyk w jednostkach nie posiadających porozumienia z WUM wymagane jest 

uzyskanie zgody Dziekana.  

Warunki uzyskania zgody Dziekana na odbywanie praktyk w gabinetach/poradniach 

stomatologicznych nie posiadających porozumienia z WUM: 

 dostarczenie danych jednostki (adres, telefon, REGON), 

 akceptacja programu praktyk i regulaminu praktyk oraz potwierdzenie możliwości jej 

odbycia przez kierownika jednostki,  

 w przypadku jednostek stomatologicznych  na terenie kraju wyrażających zgodę na 

odbywanie praktyki po III i IV roku studiów - kserokopii zaświadczenia 

specjalizacyjnego (I lub II stopnia) przyszłego opiekuna praktyk. 



  

3. Przebieg i zaliczenie odbycia praktyki wakacyjnej  
 

Kierownik jednostki medycznej w której odbywana jest praktyka: 

 ustala zakres obowiązków i harmonogram praktyki,  

 wyznacza opiekuna praktyk sprawującego bezpośrednią kontrolę nad obecnością i 

pracą studenta oraz potwierdzającego wykonanie poszczególnych umiejętności w 

karcie praktyk, 

 zalicza praktykę  poprzez umieszczenie wpisu w obowiązującej karcie praktyk oraz 

wydaje opinię dotyczącą przebiegu praktyk.  

Student wyraża swoją opinii o przebiegu praktyk w karcie praktyk. 

Dziekan na prawo do kontroli obecności studenta w miejscu odbywania praktyki oraz 

prawidłowości jej przebiegu (wizytacja, kontrola telefoniczna). Nieobecność studenta w 

pracy może być usprawiedliwiona formalnym zwolnieniem lekarskim. Choroba dłuższa niż 

jeden tydzień powoduje konieczność przedłużenia praktyki o odpowiedni okres.  

Potwierdzenie odbycia praktyki i osiągniecia wymaganych efektów kształcenia w karcie 

praktyk stanowi warunek zaliczenia praktyki wakacyjnej przez Dziekana.  
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