
 

Zarządzenie Nr 66/2018 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 30 maja 2018 roku 

 

w sprawie studenckich praktyk zawodowych realizowanych poza szpitalami klinicznymi 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w trybie indywidualnym 

 

Na podstawie § 51 ust. 3 pkt 26 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia  

24 czerwca 2015 roku zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Studenckie praktyki zawodowe dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zwanego 

dalej Uniwersytetem realizowane są w jednostkach wskazanych przez Uniwersytet. 

 

§ 2 

1. Student może odbyć praktykę w innej wybranej przez siebie instytucji, której charakter 

prowadzonej działalności i odbywanych przez studenta praktyk jest zgodny z jego kierunkiem 

studiów, a odbycie w niej praktyki pozwoli na osiągnięcie efektów kształcenia 

przewidzianych w programie kształcenia. 

2. Dziekan może wyrazić zgodę na odbycie praktyki w trybie indywidualnym pod warunkiem, 

że praktyka odbędzie się w wymiarze wskazanym w programie kształcenia oraz w oparciu  

o program praktyki opracowany przez Wydział. 

 

§ 3 

1. Praktyki są realizowane na podstawie umów zawieranych pomiędzy Uniwersytetem  

a instytucją przyjmującą studenta zwaną dalej Organizatorem praktyki. 

2. Do podpisania umowy w imieniu Uniwersytetu upoważniony jest Dziekan. 

3. Umowa o odbycie praktyki określa co najmniej: 

1) okres odbywania praktyki, 

2) zobowiązanie Organizatora praktyki do: 

a) zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy, środków ochrony indywidualnej, 

b) zapoznania studenta z zasadami przeciwdziałania ryzyku narażania na kontakt  

z materiałem potencjalnie zakaźnym i wdrożenia procedury poekspozycyjnej  

na wypadek zaistnienia zdarzenia, 



c) zapewnia możliwości realizowania praktyki zgodnie z programem praktyki i umożliwia 

nauczycielom akademickim przeprowadzenie kontroli; 

3) zasady podlegania odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz następstw nieszczęśliwych 

wypadków (NNW); 

4) zasady zabezpieczenia informacji i danych osobowych; 

5) odpłatności Uniwersytetu. 

 

4. Przykładowe wzory umów o odbycie praktyki określają załączniki Nr 1 oraz Nr 2  

do niniejszego Zarządzenia. 

5. Formalności związane z zawarciem umowy o odbycie praktyki, w szczególności uzyskanie 

podpisu Organizatora praktyki i dostarczenie Organizatorowi podpisanej przez Uniwersytet 

umowy, spoczywają na studencie. 

6. Zaliczenie praktyki następuje po dokonaniu oceny osiągniętych przez studenta efektów 

kształcenia, na podstawie wymaganej dokumentacji odbycia praktyki potwierdzonej przez 

Organizatora praktyki. 

§ 4 

1. Uniwersytet i studenci są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (OC) za działania 

studentów w związku z obywaniem przez nich praktyk w zakresie, w jakim za ich działanie 

odpowiedzialność ponosi Uniwersytet. 

2. Student ubezpiecza się samodzielnie od odpowiedzialności cywilnej w szerszym zakresie, o ile 

wymaga tego Organizator praktyki. 

3. Student jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków (NNW). 

§ 5 

Student jest zobowiązany do posiadania aktualnej książeczki sanitarno-epidemiologicznej. 

 

§ 6 

Studentowi nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pracy wykonywanej w czasie odbywania 

praktyki. 

 

§ 7 

Traci moc Zarządzenie nr 52/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia  

16 maja 2016 roku  w sprawie studenckich praktyk zawodowych realizowanych poza szpitalami 

klinicznymi Uniwersytetu Medycznego w trybie indywidualnym. 

 



§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 25 maja 2018 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

Prof. dr hab. Andrzej Drop 


