REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

I. USTALENIA OGÓLNE
1.

Praktyki są integralną częścią planu studiów i programu nauczania na kierunku

Fizjoterapia, uchwalonego przez Radę Wydziału.
2. Program praktyk zawodowych określają sylabusy praktyk.
3. Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie się studentów ze specyfiką pracy w przyszłym
zawodzie oraz przygotowanie ich do sprawnego wykonywania czynności zawodowych.
W trakcie praktyki zawodowej student:
 poznaje specyfikę organizacji różnych placówek prowadzących fizjoterapię,
 zapoznaje się z urządzeniami i sprzętem rehabilitacyjnym danego ośrodka oraz organizacją
stanowisk pracy fizjoterapeutów,
 zapoznaje się z kompleksową rehabilitacją prowadzoną w danej specjalistycznej placówce,
 realizuje procedury fizjoterapeutyczne pod nadzorem Opiekuna praktyki,
 opanowuje umiejętności zbierania wywiadu oraz wykonywania badań dla potrzeb
fizjoterapii i interpretacji ich wyników,
 poznaje zasady doboru sprzętu rehabilitacyjnego/zaopatrzenia ortopedycznego,
 uczy się tworzyć i dobierać programy fizjoterapii indywidualnie do pacjenta, określonego
schorzenia i warunków realizacji, poznaje metody oceny efektów prowadzonej fizjoterapii,
uczy się modyfikować program w celu maksymalizacji efektów prowadzonej rehabilitacji,
 uczy się prowadzić rzetelną dokumentację fizjoterapeutyczną.

II. ZASADY ORGANIZOWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH
1. Wyboru zakładów pracy do odbywania praktyk zawodowych dokonuje Kierownik
praktyk. Dziekan Wydziału zatwierdza przedstawiony przez Kierownika praktyk wykaz
jednostek, w których studenci mogą odbywać praktyki zawodowe.
2. Praktyki odbywają się w krajowych i zagranicznych placówkach ochrony zdrowia,
umożliwiając studentom praktyczne doskonalenie umiejętności zawodowych uzyskanych
w toku realizacji przedmiotów kierunkowych. Należą do nich:
 kliniki i oddziały szpitalne: rehabilitacyjne, ortopedyczne, neurologiczne, kardiologiczne,
reumatologiczne, internistyczne, chirurgiczne, geriatryczne, pediatryczne i in.
 pracownie/działy/gabinety/zakłady fizjoterapii/rehabilitacji,
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 szpitale uzdrowiskowe, sanatoria rehabilitacyjne.
3. Podstawą organizowania praktyk zawodowych dla studenta jest umowa zawarta między
Władzami Uniwersytetu Rzeszowskiego a Dyrektorem Zakładu Pracy. Praktyki realizowane
w Zakładach pracy nie mających umowy z Uczelnią, wymagają zawarcia porozumienia
pomiędzy Władzami Uniwersytetu Rzeszowskiego a Dyrekcją Zakładu Pracy.
4. Praktyki zawodowe są realizowane po zaliczeniu zajęć, określonych w sylabusie jako
wymagania wstępne. Praktykę Fizjoterapia Kliniczna, która obejmuje różne specjalności student może rozpocząć realizować po zaliczeniu przedmiotów określonych jako wymagane
dla danej specjalności. Istnieje możliwość rozpoczęcia realizacji praktyk w zakresie
specjalności, które student ma zaliczone. Pozostałe treści programowe student może
realizować dopiero po uzyskaniu zaliczenia z określonego sylabusem przedmiotu.
5. Uczelnia nie ponosi kosztów dojazdów studentów na praktyki, ani kosztów
zakwaterowania i wyżywienia studentów podczas praktyk zawodowych.

III.

OBOWIĄZKI UCZELNI I ZAKŁADU PRACY W ZAKRESIE REALIZACJI

PRAKTYK ZAWODOWYCH
1. Uczelnia wspólnie z zakładem pracy, w którym odbywa się praktyka zawodowa zapewnia
studentom warunki do odbywania tej nauki.
2. Warunki nauki dotyczą:
 organizacji stanowisk pracy, ich urządzenia i wyposażenie,
 pomieszczeń do przechowywania odzieży i pomocy naukowych.
3. W przypadku gdy Kierownik praktyk wyrazi zgodę studentowi na odbycie praktyki
zawodowej poza placówkami mającymi umowy z Uczelnią to: zatwierdzoną zgodę
Kierownik praktyk przesyła do Sekcji Kształcenia Praktycznego UR, który wysyła do
placówki:
 porozumienie o organizacji zawodowych praktyk studenckich sporządzone w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla obu stron),
 umowę cywilno-prawną dla Opiekuna praktyk sporządzoną w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach (po jednej dla obu stron),
 student może przystąpić do odbywania praktyki po podpisaniu porozumienia przez obie
strony,
 nie złożenie dokumentów w wyznaczonym terminie uniemożliwia zawarcie porozumienia
o organizacji praktyki,
 po zakończeniu praktyki student ma obowiązek złożyć u Kierownika praktyk następujące
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dokumenty: dziennik praktyk z wpisaną oceną z praktyki i opinią o studencie
odbywającym praktykę zawodową oraz indeks i kartę zaliczeniową wraz z wpisaną oceną
4. Wydział Medyczny ubezpiecza studenta w zakresie odpowiedzialności cywilnej.
5. Uczelnia i zakład pracy współdziałają ze sobą we wszystkich sprawach związanych
z praktyką zawodową.
IV. OBOWIĄZKI OPIEKUNA PRAKTYK
1. Opiekun reprezentuje Uczelnię w stosunku do studentów odbywających praktykę.
2. Opiekunem może być lekarz medycyny (Praktyka Kliniczna) lub mgr fizjoterapii
(pozostałe praktyki) z min. 2-letnim stażem pracy w zawodzie
3. Opiekun praktyki w Zakładzie pracy organizuje pracę studentów oraz sprawuje ciągły
i bezpośredni nadzór dydaktyczno-wychowawczy studentami podczas praktyki.
4. Opiekun dokładnie określa praktykantowi zakres czynności jakie powinien wykonać
podczas zajęć. Niedopuszczalne jest pozostawianie praktykanta pracującego samodzielnie
z pacjentem bez nadzoru opiekuna.
5. Jeżeli praktyki odbywają się innym tokiem, niż te określone harmonogramami zajęć
(zatwierdzonymi przez Dyrekcję Instytutu Fizjoterapii) opiekun zobowiązany jest
wspólnie ze studentem ustalić i zaakceptować na piśmie indywidualny harmonogram
odrabiania praktyk przez studenta. Wymagane jest podanie dokładnych terminów
i godzin odbywania praktyk. Dzienny czas pracy studenta podczas praktyki nie może
przekraczać 7.30 godz.
6. Opiekun zobowiązany jest do potwierdzania obecności studentów podczas praktyki
wpisem do dzienniczka praktyk.
7. Pracownik placówki wyznaczony do opieki nad praktykantami powinien tak planować
urlopy oraz inne usprawiedliwione nieobecności w pracy aby nie odbywały się podczas
trwania praktyki. W losowej sytuacji należy w czasie trwania praktyki wyznaczyć osobę
z grona uprawnionych do opieki nad praktykantami, która będzie pełniła tymczasowe
zastępstwo.
8. Odbywanie praktyki w soboty również powinno odbywać się pod bezpośrednim
nadzorem Opiekuna lub w losowej sytuacji przez wyznaczoną osobę z grona
uprawnionych - zastępującej Opiekuna.
9. Opiekun ma obowiązek realizowania programu praktyki, zgodnie z jej celami
i programem – określonym sylabusem praktyk.
10. Opiekun praktyk ma obowiązek zaznajomić studenta z: programem praktyk, zasadami
zaliczenia przedmiotu; z organizacją pracy i regulaminem placówki w której student
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odbywa praktykę; z zasadami BHP i przepisami PPOŻ obowiązujących w danej placówce
służby zdrowia oraz przeprowadzić szkolenie stanowiskowe.
11. W przypadku, gdy student rażąco naruszy dyscyplinę pracy lub nie wykonuje zadań
wynikających z programu praktyki, Opiekun może przerwać odbywanie praktyki.
O fakcie, przyczynach i terminie przerwania praktyki Opiekun praktyk niezwłocznie
powiadamia Uczelnię na piśmie.
12. Obowiązkiem opiekuna jest organizacja praktyki tak aby student podczas praktyki:


zapoznał się ze specyfiką działalności i organizacją pracy placówki (Oddział

Rehabilitacji i inne Oddziały Szpitalne, Oddziały Dzienne Rehabilitacji, Pracownie
Fizjoterapii),


wykształcił umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów

w praktyce (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką),


nabył umiejętność poprawnego wykonywania badania dla potrzeb fizjoterapii

i zabiegów fizjoterapeutycznych,


zdobył umiejętności planowania procesu rehabilitacji medycznej i kontrolowania jego

efektywności,


wykształcił umiejętność współpracy z lekarzami, fizjoterapeutami i innymi

specjalistami,


utrwalał pozytywne nawyki zawodowe oraz umiejętność samodzielnego tworzenia

warsztatu pracy jako fizjoterapeuty,


nawiązywał kontakty zawodowe, umożliwiające wykorzystanie ich w momencie

przygotowywania pracy dyplomowej oraz poszukiwania pracy.
13. Opiekun praktyk jest zobowiązany do omówienia zasad prowadzenia dziennika praktyk,
tak aby student zamieszczał w nim wykonywane czynności, a określone treściami
programowymi.
14. Opiekun praktyk jest zobowiązany wystawić studentowi ocenę w dzienniku praktyk,
w indeksie i w karcie zaliczeń.
15. Opiekun w trakcie praktyki musi sprawdzać i potwierdzić wpisem w dzienniku praktyk,
zaliczenie na ocenę przez studenta efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności
oraz zaliczenia kompetencji społecznych, określonych sylabusem.
16. Opiekun praktyki wystawia studentowi opinię o jego pracy w dzienniku praktyk, ze
szczególnym uwzględnieniem informacji o osiągniętych przez studenta kompetencjach
społecznych.
17. Opiekun nie może wystawić studentowi oceny pozytywnej, jeżeli:
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nie zaliczy wszystkich efektów kształcenia określonych sylabusem w zakresie wiedzy,

umiejętności i kompetencji społecznych,


nie odrobi opuszczonych godzin praktyk.

Obowiązki Opiekuna praktyk określone są także w § 6 w Zarządzeniu Nr 40/2013 Rektora Uniwersytetu
Rzeszowskiego z dnia 07.03.2013r.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI KIEROWNIKA PRAKTYK
1. Sprawowanie nadzoru organizacyjnego i dydaktyczno – wychowawczego nad przebiegiem
praktyk.
2. Zorganizowanie zebrania ze studentami drugiego roku studiów licencjackich oraz
pierwszego roku SUM, na którym zostaną przedstawione zasady organizacji praktyk
programowych.
3. Podzielenie studentów na grupy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przydzielenie
poszczególnym grupom opiekunów praktyk.
4. Przygotowanie wykazu studentów z uwzględnieniem następujących danych: nazwisko
i imię studenta, miejsce odbywania praktyki, nazwisko i imię opiekuna zakładowego pod
kierunkiem, którego student odbywa praktykę. Zatwierdzoną przez Dziekana Wydziału
Medycznego listę studentów należy dostarczyć do Sekcji Kształcenia Praktycznego przed
rozpoczęciem praktyki.
5. Uzgodnienia spraw związanych z przebiegiem praktyki z Opiekunami, pod kierunkiem
których studenci realizują praktykę.
6. Dokonanie zaliczenia w dzienniku praktyk, indeksie i karcie egzaminacyjnej pod koniec
semestru w którym jest realizowana praktyka.
7. Kierownik praktyk ma prawo hospitować placówki, w których odbywają się zajęcia.
8. Kierownik praktyk ma prawo przeprowadzać ankiety ewaluacyjne dotyczące procesu
kształcenia na praktykach zawodowych.
9. Złożenie (w ciągu 1 miesiąca od zakończenia praktyki) w Sekcji Kształcenia Praktycznego
pisemnego sprawozdania i listy studentów z potwierdzeniem odbycia przez nich i zaliczenia
praktyk.
Obowiązki kierownika praktyk określone są także § 5 w Zarządzeniu Nr 40/2013 Rektora Uniwersytetu
Rzeszowskiego z dnia 07.03.2013r.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA ODBYWAJĄCEGO PRAKTYKI ZAWODOWE
OBOWIĄZKI:
1. Student posiada aktualne badania lekarskie, które przedkłada Opiekunowi w dniu
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rozpoczęcia praktyk.
2. Student ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki
i przedkłada je Opiekunowi w dniu rozpoczęcia praktyk.
3. Student posiada zaliczenie w indeksie ze szkolenia BHP – pokazuje do wglądu
Opiekunowi w dniu rozpoczęcia praktyk.
4. Student zgłasza się do wyznaczonego Opiekuna praktyk w wyznaczonym dniu
i o wyznaczonej godzinie w placówce, w której będzie odbywała się praktyka.
5. Student niezwłoczne przedkłada Kierownikowi praktyk indywidualny harmonogram
odbywania praktyk (data, godziny praktyk), ustalony na pierwszym dniu praktyki,
a zatwierdzony przez opiekuna praktyki (nie dotyczy praktyk realizowanych wg
zatwierdzonych przez Dyrekcję Instytutu Fizjoterapii harmonogramów zajęć).
6. Student, któremu została przyznana przez Kierownika praktyk zgoda na odbywanie
praktyki poza ośrodkami posiadającymi umowy z UR na organizację praktyk - zobowiązany
jest przed rozpoczęciem praktyk dostarczyć Opiekunowi: sylabus, wg którego musi być
realizowana praktyka zawodowa oraz dokumenty wymienione w pkt. 1-3. Student
zobowiązany jest dostarczyć Kierownikowi przed rozpoczęciem praktyk: indywidualny
harmonogram odbywania praktyk (data, godziny praktyk) zatwierdzony przez Opiekuna
praktyki.
7. Studenta obowiązuje 100% frekwencja na praktyce zawodowej.
8. Student,

który

opuścił

praktyki

zawodowe

w

danej

placówce

z

powodów

usprawiedliwionych powinien je odpracować w terminie ustalonym przez Opiekuna praktyk.
9. Student jest zobowiązany poinformować w ciągu 3 dni Opiekuna praktyk o swojej chorobie
lub wydarzeniu losowym.
10. Studentka ciężarna jest zobowiązana do poinformowania o ciąży Opiekuna praktyk
i Kierownika praktyk oraz powinna przedstawić od lekarza specjalisty zaświadczenie
stwierdzające:
 czas trwania ciąży,
 orzeczenie o możliwości odbywania praktyk zawodowych
 pisemną deklarację o osobistym ponoszeniu odpowiedzialności za decyzję kontynuowania
praktyki zawodowej.
Na prośbę studentki Dziekan Wydziału po konsultacji z Kierownikiem praktyk może wyrazić
zgodę na kontynuowanie praktyk zawodowych lub urlopuje studentkę.
11. Student, który potrzebuje uzyskać zgodę na przeniesienie praktyki na kolejny semestr/rok
akademicki z powodu problemów zdrowotnych musi złożyć do Dziekana Wydziału:

6

 podanie o przeniesienie na kolejny semestr/rok akademicki, poparte opinią Kierownika
praktyk;
 przedstawić od lekarza zaświadczenie stwierdzające przeciwwskazania do odbywania
praktyk zawodowych w danym okresie.
12. Student zapoznaje się z sylabusem praktyki – wymaganiami wstępnymi, programem
praktyki, celami praktyki, zasadami zaliczenia, literaturą.
13. W czasie trwania praktyk zawodowych student jest zobowiązany do:
 pogłębiania i rozszerzania swoich wiadomości teoretycznych w konfrontacji z praktyką,
 optymalnego wykorzystania czasu i warunków nauki,
 opanowania i zaliczania w całości treści objętych programem nauczania przed
zakończeniem zajęć w danej placówce,
 troski o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów, personelu i własne,
 bezwzględnego przestrzegania zasad higieny osobistej,
 dbałość o estetykę umundurowania i swój wygląd zewnętrzny,
 oszczędnego gospodarowania materiałami, środkami, narzędziami i sprzętem.
14. W czasie praktyk zawodowych student nie może:
 samodzielnie zmieniać placówki, skracać, przedłużać godzin pracy oraz samodzielnie
opuszczać placówki,
 udzielać informacji o stanie zdrowia pacjenta (osobom postronnym, rodzinie),
 rozmawiać z pacjentem na temat chorób innych pacjentów,
 wykonywać bez porozumienia z Opiekunem praktyk zawodowych jakichkolwiek zleceń
wydawanych przez innych pracowników ośrodka służby zdrowia.
15. Student zapoznaje się z regulaminem placówki, w której odbywa się praktyka oraz
zobowiązuje się do jego przestrzegania.
16. Student zapoznaje się i zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w zakładzie
przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o ochronie danych osobowych i tajemnicy
medycznej.
17. Student zobowiązany jest posiadać własny, odpowiedni ubiór (mundurek, buty,
identyfikator).
18. Po odbyciu ostatniej praktyki student zostawia Kierownikowi praktyk - Dziennik Praktyk,
który zostaje włożony do akt studenta i jest archiwizowany przez Uczelnię.

PRAWA:
1. Student ma prawo do korzystania z bazy placówek leczniczych, z którymi uczelnia ma
podpisane umowy o organizacji praktyk zawodowych, w terminach wskazanych przez
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uczelnię.
2. Student studiów niestacjonarnych może starać się o uzyskanie zgody na realizację praktyk
w innych zakładach pracy (np. w miejscu pracy/zamieszkania), niż tych wyznaczonych przez
Uczelnię.
Student studiów stacjonarnych może starać się o uzyskanie zgody na odbywanie praktyk
w innych zakładach pracy (np. w miejscu zamieszkania), niż te wyznaczone przez Uczelnię
tylko w wyjątkowych, uzasadnionych okolicznościach.
Zgoda może być wyrażona tylko wtedy, gdy placówka nie obciąża finansowo Uczelni oraz
student złoży w wyznaczonym terminie dokumenty:


podanie do Kierownika praktyk,



zgoda dyrekcji ośrodka na przyjęcie studenta na praktyki zawodowe z wyznaczeniem

opiekuna praktyk (w zaproponowanym ośrodku musi być możliwa realizacja treści
programowych określonych sylabusem).
3. Student może starać się o uznanie praktyki za odbytą i zaliczenie jej, jeżeli charakter pracy
zarobkowej lub wolontariatu spełnia wymogi co do miejsc realizacji praktyk i programu
praktyki (wg §24, pkt 4 Regulaminu studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim).
Zgoda może być wyrażona tylko wtedy, gdy student złoży w wyznaczonym terminie
dokumenty:
 podanie do Kierownika praktyk;
 potwierdzenie przez bezpośredniego przełożonego wykonywania czynności zawodowych
określonych w programie praktyk;
 zaświadczenie o zatrudnieniu/wolontariacie uzyskane od pracodawcy.
W przypadku uzyskania zgody od Kierownika praktyk, student otrzymuje zaliczenie na ocenę
na podstawie:
 oceny wystawionej na karcie zaliczenia praktyki (ocena z zakresu wiedzy i umiejętności
oraz zaliczenie kompetencji społecznych) przez bezpośredniego przełożonego (jak: ordynator
oddziału, kierownik pracowni/ośrodka).
4. Student w uzasadnionych okolicznościach może starać się o możliwość wcześniejszego
(w czasie trwania semestru letniego) odrabiania praktyki rozpoczynającej się według planu
studiów po semestrze letnim (na wakacjach).
Zgoda może być wyrażona przez Dziekana Wydziału Medycznego, po akceptacji przez
Kierownika praktyk tylko wtedy gdy student złoży w wyznaczonym terminie dokumenty:
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 podanie do Dziekana Wydziału, z akceptacją przez Kierownika praktyk,
 student posiada zaliczone przedmioty określone sylabusie praktyk w wymaganiach
wstępnych.
5. Student może odrabiać praktyki zawodowe za granicą, na podstawie trójstronnego
porozumienia (wg § 24 pkt. 6 Regulaminu studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim).
VII ZASADY ZALICZEŃ PRAKTYK ZAWODOWYCH
1. Student zobowiązany jest prowadzić na bieżąco wymaganą dokumentację praktyk w
Dzienniku praktyk. Student ma obowiązek dokumentowania każdego dnia odbywanych
praktyk. W dniu hospitacji praktyk przez pracownika Instytutu Fizjoterapii student przedkłada
dziennik praktyk z aktualnie naniesionymi informacjami.
2. Student musi zaliczyć pozytywnie każdy efekt kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych – określony sylabusem, aby otrzymać zaliczenie praktyk.
3. Oceny na podstawie osiąganych efektów kształcenia dokonuje Opiekun praktyk
dokumentując wpisem w dzienniku praktyk, do indeksu i karty egzaminacyjnej.
4. Student po zakończeniu praktyki zobowiązany jest do złożenia u Kierownika praktyk –
dzienniczka praktyk z wpisaną oceną praktyki i opinią wystawioną przez Opiekuna praktyk.
5. Student otrzymuje z praktyk zawodowych ocenę niedostateczną jeżeli:
 nie zaliczył na ocenę wiedzy objętej programem nauczania,
 nie zaliczył na ocenę umiejętności objętych programem nauczania,
 nie zaliczył efektów kształcenia w obszarze kompetencji społecznych,
 nie odrobił opuszczonych zajęć (studenta obowiązuje 100% frekwencja na praktyce
zawodowej).
6. Zaliczenie praktyki zawodowej dokonywane są przez Kierownika praktyk wpisem do
dziennika praktyk, indeksu i karty egzaminacyjnej.
VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje Dziekan.
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