
INFORMACJE DLA STUDENTÓW KIERUNKU LEKARSKIEGO W SPRAWIE PRAKTYK 

ZAWODOWYCH (W PRZYPADKU I ROKU) ORAZ WAKACYJNYCH (W PRZYPADKU II 

i III ROKU) W ROKU AKADEMICKIM 2019/20 

 

I FORMUŁA: 

Zgodnie z postanowieniem nr 4-2019/20 Dziekana Wydziału Lekarskiego studenci : 

 I roku Kierunku Lekarskiego UO odbywają praktyki z zakresu opieki na chorym  

w wymiarze 120 godzin dydaktycznych w wybranym przez siebie podmiocie 

leczniczym, zgodnie z Sylabusem; 

 II roku Kierunku Lekarskiego UO odbywają praktyki w zakresie pediatrii  

w wymiarze 30 godzin dydaktycznych w wybranym przez siebie podmiocie 

leczniczym oraz w zakresie choroby wewnętrzne w wymiarze 60 godzin 

dydaktycznych w wybranym przez siebie podmiocie leczniczym, zgodnie  

z Sylabusem; 

 III roku Kierunku Lekarskiego UO odbywają praktyki w zakresie pediatrii  

w wymiarze 30 godzin dydaktycznych w wybranym przez siebie podmiocie 

leczniczym oraz w zakresie choroby wewnętrzne w wymiarze 60 godzin 

dydaktycznych w wybranym przez siebie podmiocie leczniczym, zgodnie  

z Sylabusem; 

 

 

W tym celu należy: 

1. Pobrać ze strony internetowej WL (zakładka student, dokumenty do pobrania, Praktyki 

zawodowe i wakacyjne) odpowiedni druk: Oświadczenia (załącznik nr 2  

do Postanowienia nr 4), które następnie należy odpowiednio wypełnić i przedłożyć  

w wybranym podmiocie leczniczym. 

2. Potwierdzone przez SZPITAL oświadczenie należy przesłać drogą mailową lub donieść 

osobiście do Dziekanatu WL. 

W przypadku przesłania oświadczeń drogą mailową bardzo prosimy o przesyłanie 

czytelnych dokumentów (skan) z wyraźnymi adnotacjami dotyczącymi adresu danego 

podmiotu leczniczego oraz danych osób, które są odpowiedzialne za umowę ze strony 

Szpitala/Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Usprawni to przygotowanie i wysyłanie 

podpisanej umowy do określonej jednostki. 

Osoby, które mają zamiar dostarczyć powyższe oświadczenie osobiście są proszone  

o wcześniejszy kontakt z Dziekanatem WL w celu ustalenia daty i godziny swojej wizyty. 

3. Na podstawie OŚWIADCZENIA zostanie sporządzona i podpisana UMOWA, która 

następnie zostanie wysłana skanem na adres uniwersytecki e-mail studenta i pocztą 

bezpośrednio do Szpitala. Po  zatwierdzeniu umowy przez Szpital student może w 

określnym terminie odbyć praktykę. 



4. Studenci podpisują także OŚWIADCZENIA STUDENTA WL O ZAPOZNANIU SIĘ  

Z REGULAMINEM PRAKTYK ZAWODOWYCH/WAKACYJNYCH UO i wysyłają je drogą 

mailową na adres dwl@uni.opole.pl lub aleksandra.kozdra@uni.opole.pl, bądź 

przynoszą osobiście razem z oświadczeniem do Dziekanatu. 

5. W czasie trwania praktyki musi zostać wypełniona przez osobę prowadzącą praktykę 

(lekarza) indywidualna karta praktyki. Ww. karta podpisana i opieczętowana przez 

koordynatora zostanie przed rozpoczęciem praktyk przesłana na uniwersytecki adres 

mailowy studenta (lub można ją też po wcześniejszym uzgodnieniu odebrać osobiście). 

6. Bezpośrednio po zakończeniu praktyki należy przesłać skany e-mailem na adres 

aleksandra.kozdra@uni.opole.pl lub dwl@uni.opole.pl. Warunkiem zaliczenia praktyk 

jest natomiast złożenie oryginałów indywidualnych kart praktyk (osobiste lub przesłanie 

pocztą), jednak nie później niż do 30 września 2020.  

 

 

II FORMUŁA: 

Zgodnie z postanowieniem nr 4-2019/20 Dziekana Wydziału Lekarskiego studenci Kierunku 

Lekarskiego UO  

 

 I roku Kierunku Lekarskiego UO odbywają praktyki z zakresu opieki na chorym  

w charakterze wolontariatu w podmiocie leczniczym lub jako służbę sanitarno-

epidemiologiczną  

 II roku Kierunku Lekarskiego UO odbywają praktyki w zakresie pediatrii  

w charakterze wolontariatu w podmiocie leczniczym lub jako służbę sanitarno-

epidemiologiczną oraz w zakresie choroby wewnętrzne w charakterze wolontariatu 

w podmiocie leczniczym lub jako służbę sanitarno-epidemiologiczną  

 III roku Kierunku Lekarskiego UO odbywają praktyki w zakresie pediatrii  

w charakterze wolontariatu w podmiocie leczniczym lub jako służbę sanitarno-

epidemiologiczną oraz w zakresie choroby wewnętrzne w charakterze wolontariatu 

w podmiocie leczniczym lub jako służbę sanitarno-epidemiologiczną 

 

W tym celu należy: 

1. Pobrać  ze strony internetowej WL (zakładka student) wniosek o wydanie 

zaświadczenia (załącznik nr 1) i zgłosić się do wybranej jednostki. 

2. Po odbyciu wolontariatu (pamiętamy o zakresie praktyki i liczbie godzin) podmiot 

leczniczy wydaje zaświadczenie (wzór do pobrania na stronie WL) 

3. W oparciu o dostarczone osobiście, przesłane pocztą, bądź w formie skanu 

przesłanego e-mailem na adres: dwl@uni.opole.pl lub 

aleksandra.kozdra@uni.opole.pl zaświadczenie nastąpi zaliczenie praktyki jako 

zaliczenie bez oceny z przypisanymi punktami ECTS. 
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III FORMUŁA: 

Możliwe jest przełożenie praktyki zawodowej/wakacyjnej z zastrzeżeniem, że  musi się ona 

odbyć w trakcie roku akademickiego 2020/2021 tzn. do końca czerwca 2021 w określonym 

wymiarze godzin. 

W tym celu należy: 

1. Pobrać ze strony internetowej WL i wypełnić PODANIE O PRZEŁOŻENIE TERMINU 

REALIZACJI PRAKTYK. 

2. Wypełniony wniosek należy dostarczyć osobiście, przesłać pocztą, bądź w formie 

skanu na adres dwl@uni.opole.pl lub aleksandra.kozdra@uni.opole.pl 

 

 

W CELU WYROBIENIA KSIĄŻECZKI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ NALEŻY 

WYKONAĆ: 

 

1. BADANIA W ZAKRESIE NOSICIELSTWA SHIGELLA / SALMONELLA W STACJI 

SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ: 

 

 Studenci studiów stacjonarnych, którzy zadeklarowali konieczność wykonania 

badań sanitarno-epidemiologicznych, po odebraniu w Dziekanacie skierowań, 

wymazówek oraz książęczek wykonują te badanie nieodpłatnie w Powiatowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kluczborku. 

 Studenci studiów niestacjonarnych, którzy zadeklarowali konieczność wykonania 

badań sanitarno-epidemiologicznych, po odebraniu w Dziekanacie skierowań, 

wymazówek oraz książeczek, wykonują te badania odpłatnie (na koszt własny)  

w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kluczborku lub w innej 

wybranej przez siebie stacji sanitarno-epidemiologicznej (również na koszt 

własny). 

 

2. BADANIE LEKARSKIE DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH 

 Wszyscy studenci (stacjonarni i niestacjonarni) po odebraniu wyników badań  

ze stacji sanitarno-epidemiologicznej i uzupełniają skierowanie na badania 

lekarskie (druk do pobrania na stronie) - studenci wypełniają tylko rubryki 

dotyczące danych osobowych: imię i nazwisko, pesel oraz data urodzenia) i 

wysyłają na adres aleksandra.kozdra@uni.opole.pl. Podpisane skierowanie 

zostanie odesłane mailowo na adres uniwersytecki studenta.  

Z podpisanym skierowaniem studenci zgłaszają się do lekarza medycyny pracy  

i po przeprowadzeniu badania lekarskiego otrzymują odpowiedni wpis do 

książeczki zdrowia. 
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POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAKTYK ZAWODOWYCH/ 

WAKACYJNYCH 

 

1. Jednostki szpitalne, w których realizowane będą praktyki wakacyjne mogą 

wymagać dodatkowych dokumentów w postaci: 

 potwierdzenia szczepień przeciw WZW B (należy przygotować kartę szczepień lub 

potwierdzenie przeprowadzenia z przychodni);  

 potwierdzenie ubezpieczenia NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków)  

i ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej), przeznaczonych dla studenta 

kierunku lekarskiego 

 

UBEZPIECZENIE NNW / OC 

 Ubezpieczenie NNW dla studenta kierunku lekarskiego jest ubezpieczeniem 

dobrowolnym, jednakże często wymagane przez szpitale. Kwestie związane z 

grupowym ubezpieczeniem NNW  koordynuje Samorząd Studencki UO, bądź 

może zostać zawarte indywidualnie u dowolnego ubezpieczyciela na własny koszt 

 Ubezpieczenie OC dla studenta kierunku lekarskiego jest ubezpieczeniem 

obowiązkowym i jest koniecznym warunkiem do rozpoczęcia praktyki. 

Ubezpieczenie OC studenci zawierają indywidualnie  u dowolnego ubezpieczyciela  

i na własny koszt. 

 Zarówno ubezpieczenie OC jak i NNW studenci opłacają we własnym zakresie (UO 

nie finansuje kosztów). Przy wyborze ubezpieczyciela warto zwrócić uwagę, aby 

oferował on jednocześnie zarówno OC, jak i NNW, a także na okres ubezpieczenia 

(im dłuższy okres tym korzystniejsza oferta, biorąc pod uwagę fakt, że oba 

ubezpieczenia są niezbędne przez cały okres studiowania). 

 

Kontakt: 

Koordynator Praktyk: 

Dr Joanna Czaja 

e-mail: heyna@uni.opole.pl 

 

obsługa administracyjna:  

mgr Aleksandra Kozdra   

e-mail: aleksandra.kozdra@uni.opole.pl 

 

Kierownik Praktyk w zakresie opieki na chorym:  

Dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak, prof. UO  

Zastępca Dziekana Wydziału Lekarskiego 

e-mail: jacek.jozwiak@uni.opole.pl 
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Kierownik Praktyk w zakresie pediatrii:  

dr hab. n. med. Agata Chobot, prof. UO – Kierownik Kliniki Pediatrii 

e-mail: agata.chobot@uni.opole.pl 

 

Kierownik Praktyk w zakresie Chorób Wewnętrznych:  

dr hab. n. med. Zenon Brzoza, prof. UO – Kierownik Klinika Chorób Wewnętrznych 

e-mail: zenon.brzoza@uni.opole.pl 
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