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Załącznik nr 1  

 

 

INSTRUKCJA – PROCEDURA PRAKTYK 
ZAWODOWYCH/WAKACYJNYCH KIERUNKU LEKARSKIEGO  

     

Instrukcja – Procedura określa wymiar, zasady i formę odbywania praktyk 
zawodowych/wakacyjnych, zwanych dalej Praktykami, przez studentów kierunku 

Lekarskiego na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Opolskiego. 
 

Zakres i wymiar Praktyk 

 
§ 1 

 
1. Praktyki są praktykami zawodowymi w rozumieniu ustawy – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 
2. Szczegółowy zakres, wymiar godzinowy i lokalizację Praktyk  

w Harmonogramie studiów określa Harmonogram studiów kierunku 
lekarskiego, w tym: 

 

Rok 
studiów 

Szczegółowy zakres praktyki 

Wymiar Liczba 

punktów 
ECTS 

Liczba 
tygodni 

Liczba 
godzin 

I Opieka nad chorym 4 120 4 

II 
Choroby wewnętrzne 2 60 2 

Pediatria 1 30 1 

III 
Choroby wewnętrzne 2 60 2 

Pediatria 1 30 1 

IV Chirurgia 2 60 2 

V 

Lecznictwo otwarte (lekarz 
rodzinny) 

3 90 3 

Pomoc doraźna 1 30 1 

Intensywna terapia 2 60 2 

Ginekologia i położnictwo 2 60 2 

 
3. Praktyki odbywane są w cyklu tygodniowym, przy czym przez pojęcie tydzień 

rozumie się 30 godzin dydaktycznych. 
 

4. Praktyki podlegają zaliczeniu, zgodnie z programem studiów. 
 

5. Z tytułu zaliczenia Praktyk student otrzymuje punkty ECTS w liczbie 

określonej harmonogramem studiów. 
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Cel Praktyk 
 

§ 2 
 

1. Praktyki służą osiągnięciu wybranych efektów kształcenia/uczenia się 

określonych Sylabusem. 
 

2. Celem ogólnym Praktyk jest doskonalenie umiejętności zawodowych  
i współpracy w zespole terapeutycznym, w tym w szczególności: 
 doskonalenie i rozwijanie praktycznych umiejętności zawodowych  

w rzeczywistych warunkach pracy, 
 zaznajomienie się ze specyfiką pracy zawodowej w placówkach opieki 

zdrowotnej, 
 zapoznanie z kompetencjami członków zespołów terapeutycznych. 

 
3. Celem szczególnym Praktyk jest kształtowanie kompetencji społecznych 

określonych efektami kształcenia. 

 
Zasady i forma odbywania Praktyk 

 
§ 3 

 

1. Praktyki odbywane są w jednostkach organizacyjnych podmiotów leczniczych, 
z którymi zawarte zostały umowy na prowadzenie Praktyk - zgodnie z 

zakresem Praktyki. 
 

2. Praktyki odbywane są w okresie wakacyjnym w miesiącach od lipca do 

września. 
 

3. Praktyki mają na celu podjęcie próby pracy pod nadzorem. 
 

4. Nadzór nad przebiegiem Praktyk sprawuje wyznaczony przez podmiot 

leczniczy lekarz, który ma udokumentowany, co najmniej roczny staż pracy  
i zatrudniony jest w jednostce organizacyjnej odbywania Praktyki, zwany 

dalej opiekunem praktyk.  
 

5. Nadzór nad przebiegiem Praktyki w zakresie opieki nad chorymi może zostać 

powierzony przez podmiot leczniczy magistrowi pielęgniarstwa 
zatrudnionemu w jednostce organizacyjnej odbywania Praktyki, zwany dalej 

opiekunem praktyk.  
 

6. Nadzór nad organizacją Praktyk sprawuje Koordynator Praktyk powołany 

przez dziekana wraz z uczelnianym opiekunem praktyk. 
 

7. Nadzór nad przebiegiem i zaliczaniem Praktyk sprawuje Kierownik Praktyki. 
 

8. Do obowiązków Koordynatora Praktyk należy: 

 przygotowywanie umów z podmiotami leczniczymi, 
 wydawanie skierowań (o ile będą wymagane) i indywidualnych kart 

praktyk, 
 kontrola posiadania przez studenta kierowanego na Praktykę 

ubezpieczenia OC, NNW i właściwych badań lekarskich oraz szczepień,  
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 współpraca z kierownikami i opiekunami praktyk. 
 

9. Do obowiązków Kierownika Praktyki należy: 
 rozstrzyganie sporów dotyczących przebiegu Praktyk,  
 dokonywanie zaliczenia praktyki na podstawie przedłożonej przez studenta 

dokumentacji o odbyciu praktyki wskazanej w Sylabusie. 
 

10. Do obowiązków Uczelnianego Opiekuna Praktyki należy: 
 współpraca z osobami wyznaczonymi przez podmiot leczniczy  

do nadzoru nad przebiegiem praktyk, 

 przeprowadzanie kontroli odbywania praktyk,  
 opiniowanie przebiegu praktyki. 

 
11. Do obowiązków Opiekuna Praktyki (lekarza/magistra 

pielęgniarstwa) należy: 
 współpraca z opiekunami praktyki,  
 prowadzenie praktyki,  

 zaliczenie poszczególnych elementów praktyki określonych Indywidualną 
Kartą Praktyki. 

 
§ 4 

 

1. Studenci odbywający Praktykę są zobowiązani do przestrzegania przepisów 

porządkowych podmiotu leczniczego odbywania Praktyki, zasad etyki 
zawodowej oraz praw pacjenta, w tym zachowania tajemnicy 
lekarskiej/służbowej w odniesieniu do tożsamości, diagnostyki i procesu 

leczenia pacjentów. 

2. Studenci odbywający Praktykę są zobowiązani do ubezpieczenia się od OC i 

NNW Student kierunku lekarskiego kierowany na Praktykę jest zobowiązany 
do posiadania aktualnego zaświadczenia od lekarza medycyny pracy 

potwierdzającego zdolność do studiowania na kierunku lekarskim, aktualnej 
książeczki sanitarno-epidemiologicznej oraz ubezpieczenia OC i NNW dla 

studenta kierunku lekarskiego. 
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Załącznik nr 2  

 

do Instrukcji – Procedury odbywania i dokumentowania praktyk 

zawodowych/wakacyjnych na kierunku Lekarskim 

 

 

 
Kryteria doboru jednostek organizacyjnych podmiotów 

leczniczych odbywania praktyk wakacyjnych/zawodowych  

na kierunku lekarskim 
 
1. Uwzględniając specyfikę kształcenia na kierunku lekarskim wynikającą  

z kształcenia w zawodzie lekarza medycyny Uniwersytet Opolski zapewnia 
studentom kierunku lekarskiego odbycie praktyk wakacyjnych/zawodowych, 

zwanych dalej Praktykami, określonych Programem studiów kierunku 
lekarskiego.  

 

2. Dla zapewnienia realizacji celu i programu Praktyk oraz ich odbywania ustala 
się kryteria doboru jednostek podmiotów leczniczych, jako miejsc odbywania 

Praktyk. 
 
3. Jednostki organizacyjne podmiotu leczniczego (oddziały) na bazie, których 

mają być odbywane Praktyki powinny spełniać następujące kryteria:                                
 rodzaj i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych oddziału (jednostki) 

powinien być tożsamy z programem Praktyki, 
 kadra lekarska prowadząca praktykę legitymuje się kwalifikacjami 

zawodowymi stosownymi do zakresu Praktyki,  
 wielkość oddziału (jednostki) odbywania Praktyki umożliwia odbywanie 

praktyk w grupie, co najmniej 5 studentów jednoczasowo, 

 oddział (jednostka) odbywania Praktyki dysponuje wyposażeniem 
umożliwiającym nabywanie umiejętności określonych programem 

praktyki, 
 organizacja pracy i wyposażenie stanowisk pracy oddziału (jednostki) 

zabezpiecza ochronę przed zakażeniem, urazem i wypadkiem, 

 oddział (jednostka) wdraża programy zapewnienia jakości, 
 oddział (jednostka) posiada warunki zabezpieczające organizację 

odbywania praktyk. 
 
4. Praktyki odbywane są na podstawie umowy zawartej pomiędzy 

Uniwersytetem Opolskim a podmiotem leczniczym. 
 

5. Uniwersytet Opolski podaje studentom kierunku lekarskiego na 3 m-ce 
przed terminem rozpoczęcia okresu odbywania Praktyk wykaz podmiotów 
leczniczych wraz z terminami cykli praktyk, z którymi zawarte zostały 

umowy na odbywanie Praktyk przez studentów określonego roku studiów. 
 

6. Uniwersytet Opolski dopuszcza możliwość odbycia Praktyk w innych 
podmiotach leczniczych, niż określone w ust.4 na zasadach: 
 podmiot leczniczy musi spełniać kryteria określone przez uczelnię dla 

doboru jednostek prowadzących praktyki, 



 5 

 praktyki prowadzone będą na podstawie tożsamej, co do treści umowy 
zawartej z podmiotem leczniczym przez uczelnię, 

 odległość miejsca praktyki od siedziby uczelni umożliwia nadzór 
nauczyciela akademickiego (opiekuna praktyk) nad przebiegiem praktyki.  

  

7. Wniosek o umożliwienie odbycia Praktyki w innym podmiocie leczniczym,  
o którym mowa w ust. 6 składa do Koordynatora praktyk grupa, co najmniej 

5 studentów z wyprzedzeniem 2 m-cy od terminu rozpoczęcia okresu 
odbywania praktyk, o którym mowa w ust. 5.  
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Załącznik nr 3  

 

do Instrukcji – Procedury odbywania i dokumentowania praktyk 

zawodowych/wakacyjnych na kierunku Lekarskim 

 
 

1. Praktyka w zakresie Opieki nad chorymi – łączny wymiar godzin 120h 
 

    Program Praktyki obejmuje: 
 

 poznanie struktury i organizacji pracy podmiotu leczniczego  
i jednostki organizacyjnej, będącej miejscem odbywania praktyki, 

 poznanie zasad i sposobów prowadzenia dokumentacji medycznej  

w zakresie pielęgniarskich świadczeń opiekuńczych, poznanie przepisów  
i zasad sanitarno – epidemiologicznych dot. lecznictwa stacjonarnego, 

 poznanie roli i miejsca pielęgniarki w zespole terapeutycznym, poznanie 
zasad żywienia pacjentów, 

 zdobycie umiejętności określonych kompetencjami pielęgniarskimi  

w zakresie opieki nad pacjentem. 
 

W ramach Praktyki student jest zobowiązany do udziału w dwóch,  
12-godzinnych dyżurach medycznych. 
 

W ramach Praktyki student doskonali umiejętności określone Indywidualną Kartą 
Praktyki i przypisane Sylabusem Praktyki do Praktyki w zakresie Opieki nad 

chorym. 
 

2. Praktyka w zakresie Lecznictwa otwartego (lekarz rodzinny) – łączny 

wymiar godzin 90h 
 

Program Praktyki obejmuje: 
 poznanie organizacji pracy i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych 

w jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), 

 poznanie zasad i sposobów prowadzenia dokumentacji medycznej  
w POZ, 

 poznanie zakresu i nabycie praktycznych umiejętności w realizacji  
i interpretacji badań diagnostycznych, w tym laboratoryjnych 
wykonywanych i zlecanych w POZ, 

 asystę i pracę pod nadzorem lekarza rodzinnego przy realizacji świadczeń 
zdrowotnych ambulatoryjnych i domowych będących zadaniami POZ. 

 
W ramach Praktyki student doskonali umiejętności określone Indywidualną Kartą 
Praktyki przypisane Sylabusem Praktyki do Praktyki w zakresie Lecznictwa 

otwartego (lekarz rodzinny). 
 

3. Praktyka w zakresie Pomocy doraźnej – łączny wymiar godzin 30h 
 

Program Praktyki obejmuje: 
 poznanie struktury i organizacji pracy jednostki pomocy doraźnej (JPD), 
 poznanie zasad i sposobów prowadzenia dokumentacji medycznej  

w JPD, 
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 poznanie zakresu i nabycie praktycznych umiejętności w realizacji  
i interpretacji pilnych badań diagnostycznych realizowanych przez JPD, 

 pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu rozpoznania i leczenia stanów 
nagłych i zagrożenia życia,  

 doskonalenie umiejętności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy  

w zakresie BLS i ALS, 
 asystę i pracę pod nadzorem lekarza JPD przy realizacji świadczeń 

zdrowotnych stacjonarnych i wyjazdowych będących zadaniami JPD. 
 
W ramach praktyki student jest zobowiązany do udziału w jednym,  

12-godzinnym dyżurze lekarskim. 
 

W ramach Praktyki student doskonali umiejętności określone Indywidualną Kartą 
Praktyki przypisane Sylabusem Praktyki do Praktyki w zakresie Pomocy 

doraźnej. 
 
4. Praktyka w zakresie Chorób wewnętrznych – łączny wymiar godzin 

60h – po sem. VI i 60h – po sem. VIII  
 

Program Praktyki obejmuje: 
 poznanie struktury i organizacji pracy oraz zakresu udzielanych świadczeń 

zdrowotnych jednostki organizacyjnej podmiotu leczniczego, będącego 

miejsce odbywania praktyki (OChW), 
 poznanie zasad i sposobów prowadzenia dokumentacji medycznej  

w OChW, 
 poznanie zakresu i nabycie praktycznych umiejętności w realizacji  

i interpretacji badań diagnostycznych, w tym laboratoryjnych 

wykonywanych i zlecanych w OChW, 
 doskonalenie umiejętności badania fizykalnego, 

 doskonalenie umiejętności różnicowania i diagnozowania stanów 
chorobowych leczonych w OChW, ze szczególnym uwzględnieniem stanów 
nagłych, 

 asystę i pracę pod nadzorem lekarza internisty przy realizacji świadczeń 
zdrowotnych w OChW. 

 
W ramach Praktyki student w każdym roku akademickim jest zobowiązany do 
udziału w dwóch, 12-godzinnych dyżurach medycznych. 

 
 

W ramach Praktyki student doskonali umiejętności określone Indywidualną Kartą 
Praktyki przypisane Sylabusem Praktyki do Praktyki w zakresie Chorób 
wewnętrznych. 

 
5. Praktyka w zakresie Intensywnej terapii – łączny wymiar godzin 60h 

 
Program Praktyki obejmuje: 
 poznanie struktury i organizacji pracy oraz zakresu udzielanych świadczeń 

zdrowotnych jednostki organizacyjnej podmiotu leczniczego będącego 
miejsce odbywania praktyki (OIT), 

 poznanie zasad i sposobów prowadzenia dokumentacji medycznej w OIT, 
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 poznanie zakresu i nabycie praktycznych umiejętności w realizacji  
i interpretacji badań diagnostycznych, w tym laboratoryjnych 

wykonywanych i zlecanych w OIT, 
 poznanie i nabycie umiejętności obsługi aparatury medycznej  

w OIT, w szczególności sprzętu monitorującego i wspomagającego pracę 

układów oddechowego i sercowo-naczyniowego, 
 doskonalenie umiejętności badania fizykalnego pacjenta w stanie 

zagrożenia życia, 
 poznanie i doskonalenie umiejętności z zakresu monitorowania 

nieinwazyjnego i inwazyjnego funkcji życiowych pacjenta, 

 doskonalenie umiejętności różnicowania i diagnozowania stanów 
zagrożenia życia leczonych w OIT,  

 asystę i pracę pod nadzorem lekarza specjalisty w zakresie anestezjologii  
i intensywnej terapii przy realizacji świadczeń zdrowotnych w OIT. 

 
W ramach Praktyki student jest zobowiązany do udziału w co najmniej jednym, 
12-godzinnym dyżurze lekarskim. 

 
W ramach Praktyki student doskonali umiejętności określone Indywidualną Kartą 

Praktyki przypisane Sylabusem Praktyki do Praktyki w zakresie Intensywnej 
terapii. 
 

6. Praktyka w zakresie Pediatrii – łączny wymiar godzin 30h – po sem. 
IV i 30h – po sem. VI 

 
Program Praktyki obejmuje: 
 poznanie struktury i organizacji pracy oraz zakresu udzielanych świadczeń 

zdrowotnych jednostki organizacyjnej podmiotu leczniczego będącego 
miejsce odbywania praktyki (OPed.), 

 poznanie zasad i sposobów prowadzenia dokumentacji medycznej  
w OPed., 

 poznanie zakresu i nabycie praktycznych umiejętności w realizacji  

i interpretacji badań diagnostycznych, w tym laboratoryjnych 
wykonywanych i zlecanych w OPed., 

 doskonalenie umiejętności badania fizykalnego pacjenta w wieku 
rozwojowym, 

 doskonalenie umiejętności oceny stanu zdrowia i poziomu rozwoju 

psychofizycznego pacjentów OPed., 
 poznanie zasad i doskonalenie umiejętności z zakresu pielęgnacji  

i żywienia pacjenta w wieku rozwojowym,  
 doskonalenie umiejętności różnicowania i diagnozowania stanów 

chorobowych leczonych w OPed., ze szczególnym uwzględnieniem stanów 

nagłych, 
 doskonalenie umiejętności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy  

w zakresie P-BLS i P-ALS, 
 asystę i pracę pod nadzorem lekarza pediatry przy realizacji świadczeń 

zdrowotnych w OPed. 

 
W ramach Praktyki student w każdym roku akademickim jest zobowiązany do 

udziału w jednym, 12-godzinnym dyżurze medycznym. 
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W ramach Praktyki student doskonali umiejętności określone Indywidualną Kartą 
Praktyki przypisane Sylabusem Praktyki do Praktyki w zakresie Pediatrii. 

 
7. Praktyka w zakresie Chirurgii – łączny wymiar godzin 60h 
 

Program Praktyki obejmuje: 
 poznanie struktury i organizacji pracy oraz zakresu udzielanych świadczeń 

zdrowotnych jednostki organizacyjnej podmiotu leczniczego, będącego 
miejsce odbywania praktyki (OCh), 

 poznanie zasad i sposobów prowadzenia dokumentacji medycznej  

w OCh, w tym na bloku operacyjnym (BO), 
 poznanie zakresu i nabycie praktycznych umiejętności w realizacji  

i interpretacji badań diagnostycznych, w tym laboratoryjnych 
wykonywanych i zlecanych w OCh, 

 doskonalenie umiejętności badania fizykalnego pacjenta kwalifikowanego 
do procedury zabiegowej, ze szczególnym uwzględnieniem przypadków 
pilnych, w tym pourazowych, 

 doskonalenie umiejętności różnicowania i diagnozowania stanów 
chorobowych leczonych w OCh, ze szczególnym uwzględnieniem stanów 

nagłych, 
 doskonalenie umiejętności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy  

w zakresie BLS i ALS, 

 poznanie sprzętu medycznego, w tym instrumentarium chirurgicznego 
używanego w OCh i BO, 

 asystę i pracę pod nadzorem lekarza chirurga przy realizacji świadczeń 
zdrowotnych w OCh, BO i ambulatoryjnej jednostki chirurgicznej. 

 

W ramach Praktyki student w każdym roku akademickim jest zobowiązany do 
udziału w dwóch, 12-godzinnych dyżurach lekarskich i asysty w przynajmniej 

dwóch zabiegach operacyjnych na BO. 
 
W ramach Praktyki student doskonali umiejętności określone Indywidualną Kartą 

Praktyki przypisane Sylabusem Praktyki do Praktyki w zakresie Chirurgii. 
 

8. Praktyka w zakresie Ginekologii i położnictwa – łączny wymiar 
godzin 60h 

 

Program Praktyki obejmuje: 
 poznanie struktury i organizacji pracy oraz zakresu udzielanych świadczeń 

zdrowotnych jednostki organizacyjnej podmiotu leczniczego będącego 
miejsce odbywania praktyki (OG-P), 

 poznanie zasad i sposobów prowadzenia dokumentacji medycznej  

w OG-P, w tym na bloku porodowym (BP) i bloku operacyjnym (BO), 
 poznanie zakresu i nabycie praktycznych umiejętności w realizacji  

i interpretacji badań diagnostycznych, w tym laboratoryjnych 
wykonywanych i zlecanych w OG-P i BP, 

 doskonalenie umiejętności badania fizykalnego pacjentki w ciąży  

i noworodka, 
 doskonalenie umiejętności różnicowania i diagnozowania stanów 

chorobowych leczonych w OG-P, ze szczególnym uwzględnieniem stanów 
nagłych, 
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 doskonalenie umiejętności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy  
w zakresie BLS i ALS, ze szczególnym uwzględnieniem RKO pacjentki  

w ciąży i noworodka, 
 poznanie i nabycie umiejętności obsługi aparatury medycznej,  

w tym monitorującej ciężarną i noworodka używanej w OG-P i BP, asystę  

i pracę pod nadzorem lekarza ginekologa położnika przy realizacji 
świadczeń zdrowotnych w OG-P, BP, BO i ambulatoryjnej jednostki 

ginekologiczno - położniczej. 
 
W ramach Praktyki student jest zobowiązany do udziału w dwóch,  

12-godzinnych dyżurach lekarskich i odebrania pod starannym nadzorem lekarza 
i położnej przynajmniej jednego porodu fizjologicznego. 

 
W ramach Praktyki student doskonali umiejętności określone Indywidualną Kartą 

Praktyki przypisane Sylabusem Praktyki do Praktyki w zakresie Ginekologii  
i Położnictwa. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


