
RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI WAKACYJNEJ  
 

                  STUDENTÓW I ROKU 
                         (po 2 semestrze)  

                                              STUDIÓW LICENCJACKICH NA KIERUNKU   

      Higiena stomatologiczna 
 

Studentów obowiązuje czterotygodniowa (160 godzin) praktyka pielęgniarska w Klinikach/ 

Oddziałach Szpitalnych/ Ambulatoriach Samodzielnych Publicznych  Szpitali Klinicznych Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie, ze wskazaniem Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie, w okresie 

wakacyjnym tj. od 8-go lipca do 22-go września 2019. Praktyka obejmuje 8-godzinny dzień pracy. 

 

1. Dziekan wyraża zgodę na odbywanie praktyk w innych niż w/w podmiotach leczniczych z 

zastrzeżeniem, że praktyka powinna odbyć się w wymiarze wskazanym w Ramowym 

Programie Praktyk, po podpisaniu umowy. 

a) Umowy (wraz z załącznikami 1 i 2) odpowiednio do kierunku studiów należy 

pobrać ze strony Dziekanatu www.umlub.pl i wydrukować w 2 egzemplarzach. 

Dane szczegółowe w umowach w sposób czytelny wypełnia student. Wypełnione 

umowy należy przedstawić w ustalonym przez siebie zakładzie opieki zdrowotnej w 

celu zaakceptowania warunków praktyki przez organizatora i podpisania przez osobę 

upoważnioną.  

b) Wypełnione i podpisane przez Organizatora praktyki 2 egzemplarze umowy należy 

dostarczyć do Dziekanatu w celu akceptacji ich przez Dziekana. 

c) Podpisany przez Dziekana jeden egzemplarz umowy należy odebrać z Dziekanatu i 

wraz z załącznikami 1 i 2 dostarczyć i pozostawić w miejscu odbywania praktyki 

(drugi egzemplarz pozostaje w Dziekanacie) 

2. Liczba studentów odbywających praktyki wakacyjne w danym zakładzie powinna być 

dostosowana do możliwości lokalowych, sprzętowych i kadrowych zakładu/kliniki. 

Oznacza to przede wszystkim, że w danej pracowni/gabinecie równocześnie nie powinno 

pracować więcej niż trzech studentów. 

3. Do 5 ogranicza się również liczbę studentów będących równocześnie pod opieką jednego 

nauczyciela (opiekuna). 

 
Celem praktyki jest zaznajomienie studenta z pełnym zakresem czynności związanych z obsługą chorych oraz 

zajęciami ogólnoporządkowymi i administracyjnymi jakie występują w pracy oddziałów szpitalnych lub 

ambulatoriów. 
 
Funkcję opiekuna praktyk odpowiedzialnego za realizację programu sprawuje upoważniony przez kierownika lekarz. 

 

Organizator praktyki /Osoba upoważniona przez Organizatora praktyki zalicza odbycie praktyki poprzez 

umieszczenie odpowiedniego wpisu w karcie praktyk studenta. Warunkiem zaliczenia praktyki jest osiągnięcie przez 

studenta  założonych efektów kształcenia. 
 

 
ZAKRES CZYNNOŚCI/EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 
1. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną szpitala, oddziału lub ambulatorium / Stosuje zasady pracy w specjalistycznych 

gabinetach stomatologicznych (V. U3) 

http://www.umlub.pl/


2.  Przeprowadzanie wywiadu medycznego z pacjentem oraz podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych (mierzenie 

temperatury, tętna, ciśnienia krwi, liczby oddechów, obsługa sanitarno–higieniczna chorych, żywienie chorych, przygotowanie 

leków do podania chorym) /  Przeprowadza podstawowy wywiad medyczny z pacjentem oraz potrafi wstępnie rozpoznać objawy 

chorób narządu żucia ( V. U6 ) 

3. Zapoznanie się z zaopatrzeniem szpitala, oddziału lub ambulatorium w leki, materiały opatrunkowe, narzędzia i bieliznę  / 

Stosuje zasady pracy w specjalistycznych gabinetach stomatologicznych (V. U3) 

 

Czas trwania praktyki: 4 tygodnie (160 godzin). 
Liczba punktów ECTS: 4 
 


