
Regulamin organizacji i zaliczania studenckich praktyk 

wakacyjnych 

na kierunku Techniki dentystyczne 

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny WUM  

INFORMACJE  OGÓLNE: 

 Po każdym z dwóch lat studiów obowiązuje studenta odbycie praktyki 

wakacyjnej w wymiarze 4 tygodni (160 godzin) w Pracowniach Protetyki 

Dentystycznej 

 

UWAGA 

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  2019/2020  

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 2020 r  są ubezpieczeni od 

odpowiedzialności cywilnej(OC) - Warszawski Uniwersytet Medyczny w roku 

akademickim 2019/2020 zawarł umowę ubezpieczenia Odpowiedzialności 

Cywilnej Nr 1023383702   z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA. 

 

1. 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 pracowni: st. technika 

dentystycznego. 

 

Dokumenty wymagane do odbycia praktyk wakacyjnych (trzy warianty): 

 Odbycie praktyk w jednostkach medycznych, które posiadają porozumienie z WUM 

wymaga skierowania studenta na praktyki przez Dziekana Wydziału Lekarsko-

Stomatologicznego.  

 

 Odbycie   praktyk w jednostkach nie posiadających porozumienia z WUM  -  

wymagane jest skierowanie i  uzyskanie zgody Dziekana (Wniosek Nr 1) 

 

 W przypadku planowanego odbywania praktyk w jednostkach, które wymagają 

podpisania porozumienia z Uczelnią konieczne jest skierowanie i zgody Dziekana 

(Wniosek Nr 2) 

 



2. Przebieg i zaliczenie odbycia praktyki wakacyjnej  
 

Kierownik Pracowni Protetyki Dentystycznej 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 opinię 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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