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                                                          PRAKTYKI WAKACYJNE 

1. Czas trwania praktyk wakacyjnych 
 

Zgodnie z programem nauczania praktyki wakacyjne mają łączny wymiar 360h: 

- 160 h po pierwszym roku kształcenia  

oraz  

- 160 godzin po drugim roku kształcenia.  
 

2. Wybór jednostki medycznej i rozpoczęcie praktyk 
 
Studenci po I roku realizują program praktyki pielęgniarskiej w  Klinikach/ Oddziałach Szpitalnych/ 
Ambulatoriach Samodzielnych Publicznych  Szpitali/Przychodniach Opieki Zdrowotnej w wymiarze 
160 godzin. 
 
Studenci  po II roku realizują  praktyki wakacyjne: 

 2 tygodnie (80godzin) aspekt profilaktyczno-leczniczy w poradniach odpowiednio dla 
modułu: 
- Moduł I: stomatologii wieku rozwojowego  
- Moduł II:  stomatologii zachowawczej  

oraz  

 2 tygodnie ( 80 godzin) aspekt zabiegowy w poradniach: 

-  Moduł I: chirurgii stomatologicznej  

-  Moduł II: periodontologicznej  

 

3. Podmioty prowadzące praktyki wakacyjne 

1. Uniwersytet Medyczny w Lublinie zapewnia realizowanie studenckich praktyk wakacyjnych w 
niżej wymienionych jednostkach, bez konieczności zawierania umowy:  

 Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii:  
- Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją 
- Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego  
- Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej  

              - Katedra i Zakład Periodontologii 
 

 Kliniki/ Oddziały Szpitalne/ Ambulatoria /Poradnie Szpitali podlegających Uniwersytetowi 
Medycznemu w Lublinie (Samodzielny Publiczny Szpitalu Kliniczny nr 1 w Lublinie, 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy im. 
Prof. Antoniego Gębali) 



 

2. Dziekan wyraża zgodę na odbywanie praktyk w innych niż w/w podmiotach leczniczych, tj. w 
gabinetach stomatologicznych lub w  Klinikach/ Oddziałach Szpitalnych/ Ambulatoriach 
Samodzielnych Publicznych  Szpitali/Przychodniach Opieki Zdrowotnej, w których udzielane 
są świadczenia umożliwiające studentom realizację programu  opisanego w ramowym 
programie praktyk wraz z zastrzeżeniem, że praktyka powinna odbyć się w wymiarze godzin 
wskazanym w ramowym programie praktyk, po podpisaniu umowy. 

a). Umowy odpowiednio do kierunku studiów należy pobrać ze strony Uniwersytetu medycznego w 
Lublinie 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) 

 
Liczba studentów odbywających praktyki wakacyjne w danym zakładzie  powinna być dostosowana 
do możliwości lokalowych, sprzętowych i kadrowych zakładu/kliniki/gabinetu.  
Do pięciu ogranicza się liczbę studentów będących równocześnie pod opieką jednego nauczyciela 
(opiekuna). 
 

1. Zaliczenie praktyk wakacyjnych 
 

Zaliczenia praktyki wakacyjnej dokonuje się na podstawie przedstawionej przez studenta karty 
praktyk wakacyjnych (zawierającej efekty uczenia się) oraz godzinowej karty praktyk 
studenckich potwierdzonej podpisem i pieczęcią koordynatora kształcenia praktycznego i 
opiekuna praktyk.  

 
Odbycie praktyk wakacyjnych w danej jednostce potwierdza Opiekun praktyk (lekarz) poprzez 
umieszczenie odpowiednich wpisów w karcie praktyk studenta i godzinowej karcie praktyk. 
 
Uzupełnione kartę praktyk studenta ( zawierającą efekty uczenia się) i godzinową kartę praktyk, 
potwierdzone pieczęcią nagłówkową jednostki medycznej  oraz pieczęcią imienną i podpisem 
opiekuna praktyki, należy złożyć w  Dziekanacie do terminu zakończenia sesji poprawkowej 
(wyznaczanego każdorazowo dla danego roku akademickiego).  
 

Po złożeniu kart w dziekanacie, ostatecznego zaliczenia praktyk wakacyjnych z wpisem do karty 
praktyk wakacyjnych i systemu elektronicznego dokonuje nauczyciel akademicki - koordynator 
kształcenia praktycznego.  

 
 


