Akademia Pomorska w Słupsku

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH
NA KIERUNKU BIOLOGIA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU
specjalność – Biologia medyczna

Praktyka zawodowa jest częścią składową procesu przygotowania studentów do pracy zawodowej.
Stanowi integralną część kształcenia studentów II roku (studia pierwszego stopnia) na kierunku BIOLOGIA
w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Odbywa się ona w formie praktyki ciągłej. Udział w praktyce i pozytywne jej zaliczenie jest jednym z warunków zaliczenia roku.

1. Cele praktyki:
Zapoznanie studenta z funkcjonowaniem placówek medycznych, laboratoryjnych, sanitarnych, badawczych, edukacyjnych bądź gospodarczych oraz urzędów administracji samorządowej lub państwowej, powołanych do realizacji zadań związanych z dziedziną stanowiącą kierunek studiów. W czasie trwania praktyki
zawodowej student powinien zapoznać się z następującą problematyką:
a) Zadania jednostki oraz jej struktura organizacyjna.
b) Podstawowe akty prawne, na których opiera się działalność jednostki.
c) Podstawowe problemy zdrowia publicznego na terenie działania jednostki przyjmującej praktykanta.
d) Stan i możliwości rozwoju infrastruktury służącej realizacji zadań jednostki.
e) Współpraca z innymi placówkami krajowymi oraz współpraca międzynarodowa.
2. Termin i wymiar godzin praktyki zawodowej:


Praktyka zawodowa odbywa się po IV semestrze zajęć dydaktycznych w miesiącach czerwiec-wrzesień w
wymiarze 90 godzin (3 tygodnie).



W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach uniemożliwiających realizację praktyki ciągłej w miesiącach
czerwiec-wrzesień Dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na odbywanie praktyki w dniach wolnych od
zajęć dydaktycznych w ciągu trwania semestru (po zaopiniowaniu podania studenta przez akademickiego
opiekuna praktyki i Dyrektora Instytutu).



Tygodniowy czas pracy studenta odbywającego praktykę jest zgodny z podstawowym systemem czasu
pracy określonym w art. 129 § 1 Kodeksu Pracy. Praca w godzinach nadliczbowych, w nocy, w soboty,
niedziele i święta może być wykonywana przez studenta jedynie za jego zgodą.

3. Miejsce praktyki:


Laboratoria analiz lekarskich, laboratoria mikrobiologiczne i bakteriologiczne oraz inne jako samodzielne
jednostki lub w ramach placówek medycznych, sanitarnych, badawczych i innych.
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Stacje krwiodawstwa i krwiolecznictwa.



Stacje sanitarno-epidemiologiczne.



Wydziały promocji zdrowia w urzędach i innych placówkach medycznych.



Oczyszczalnie ścieków, wodociągi, kanalizacja itp.



Inspektoraty ochrony środowiska.



Inne (po uzyskaniu akceptacji akademickiego opiekuna praktyki zawodowej).



W przypadku wątpliwości, czy wybrane miejsce praktyki jest właściwe, student powinien skonsultować
się z akademickim opiekunem praktyki zawodowej.

4. Student może wybrać miejsce praktyki z oferty proponowanej przez Uczelnię, lub samodzielnie znaleźć i
zaproponować instytucję/placówkę, w której chce zrealizować praktykę.
5. Potwierdzeniem przyjęcia studenta na praktykę w wybranej instytucji jest podpis dyrektora tej instytucji
na oświadczeniu o możliwości odbycia praktyki zawodowej (załącznik 1).
6. Podstawą realizacji praktyki jest porozumienie zawierane między Uczelnią a zakładem pracy. Student
odbywa praktykę na podstawie skierowania wydanego przez Uczelnię.
7. Zakład pracy, w którym student odbywa praktykę powołuje na czas praktyki opiekuna, który jest bezpośrednim przełożonym praktykanta.
8. Na czas trwania praktyki zawodowej student musi we własnym zakresie ubezpieczyć się od następstw
nieszczęśliwych wypadków (NW). Wypełnione oświadczenie (załącznik 2) wraz z nazwą towarzystwa
ubezpieczeniowego i numerem polisy ubezpieczeniowej student w wyznaczonym terminie składa u akademickiego opiekuna praktyki.
1. Do obowiązków studenta odbywającego praktykę należą:


zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz harmonogramu i programu praktyki przed rozpoczęciem praktyki,



aktywne uczestniczenie w praktyce zawodowej umożliwiające realizację celów i programu praktyki,



przestrzeganie obowiązujących w danym zakładzie regulaminów i dyscypliny pracy,



prowadzenie dziennika praktyk i złożenie go po zakończeniu praktyki u opiekuna.

2. Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie:


pozytywnej opinii opiekuna (wraz z oceną) praktyki wskazanego przez placówkę, przyjmującą studenta na praktykę,



oceny prowadzonej dokumentacji praktyki – dziennik praktyk,



pozytywnej oceny, wystawionej przez opiekuna praktyki z ramienia Uczelni.

12. Główne zadania do realizacji przez studentów w trakcie praktyki oraz harmonogram ich wykonania zawiera Harmonogram Praktyk Zawodowych na kierunku BIOLOGIA Akademii Pomorskiej w Słupsku.
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