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GENERAL INFORMATION - 1 -  INFORMACJE OGÓLNE 

Academic year 2017/18 

STUDENT’S SUMMER TRAINING 

FOR STUDNETS OF 

English Dentistry Division. 

 

GENERAL INFORMATION: 

 

After each of four year of studies student is obliged to have summer training: 

 

Rok akademicki 2017/18 

STUDENCKIE PRAKTYKI WAKACYJNE 

DLA STUDENTÓW 

kierunku lekarsko – dentystycznego 

 

INFORMACJE OGÓLNE: 

 

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

 After first year 

1/ Practical training in health safety organization – 2 weeks (60 hours) (hospital ward) 

2/ Practical training in medicine of (general surgery, internal medicine or maxillofacial 

surgery) - 2 weeks (60 hours)  

 po I roku 

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

szpitalny)  

2/ praktyka lekarska na chirurgii ogólnej, internie lub na chirurgii szczękowo-

twarzowej - 2 tyg. (60 godz.) 

 After second year 

Practical training in dental assisting in dental outpatient department or dental offices 

(120 hours.). 

 po II roku 

praktyka w zakresie asysty lekarzowi- dentyście w przychodniach (gabinetach) 

stomatologicznych (120 godz.).  

 After third year 

Dental practice – manual procedures (120 hours). 

 po III roku 

praktyka stomatologiczna – procedury manualne (120 godz.). 

 After fourth year 

Dental practice – clinical procedures (120 hours).  

Summer practical training confirmation and program of practical training students 

print from the virtual deans’ office website. 

 po IV roku 

praktyka stomatologiczna - procedury kliniczne (120 godz.).  

Karty praktyk oraz program praktyk studenci drukują ze strony wirtualnego 

dziekanatu. 



 

GENERAL INFORMATION - 2 -  INFORMACJE OGÓLNE 

ATTENTION!! 

 

 
Students can take the summer training anywhere. 

 
It is recommended to take the summer training in dental units of Medical 

University of Warsaw.  

 
If there is no possibility to have the summer training in place of residence Medical 

University of Warsaw provides payable accommodation in students dormitory paid by 

the student. 

 
Members of the student scientific circles may have the summer training in clinics at 

which the scientific group is active or t the camps organized by the group.  This rule 

does not apply to members of the scientific groups at theoretical departments. The 

Deputy Dean decides to credit the above mentioned summer training in whole or in 

part. 

 
In the period of summer training in academic year 2017/2018 the University does not 

provide students with accident insurance. Please be advised of the need to insure 

against accident on your own. 

 

However all students are insured with third party liability insurance (TPL) until 

30.09.2018 – Medical University of Warsaw entered in academic year 2017/18 into  

an TPL insurance contract no. 1023383702 with PZU S.A. 

UWAGA !! 

 

 
Studenci mogą odbywać praktykę wakacyjną w dowolnym miejscu. 

 
Zaleca się odbywanie praktyki wakacyjnej w jednostkach stomatologicznych 

WUM. 

 
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 2017/18 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 2017/18 zawarł umowę ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nr 

1023383702 w PZU S.A. 

 


