Olsztyńska Szkoła Wyższa
Wydział Nauk o Zdrowiu
Regulamin praktyk zawodowych na kierunku fizjoterapia
obowiązujący na jednolitych studiach magisterskich
w cyklu kształcenia 2017-2022 i 2018-2023
Rok I-IV – praktyki semestralne
Podstawa prawna:
Regulamin Studiów – Zał. Nr 1 do Uchwały Senatu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. J.
Rusieckiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. (§ 5 pkt. 1,3)
Rekomendacja WCPT
1. Szczegółowy program praktyk semestralnych jest zawarty w sylabusach przedmiotu
praktyki zawodowe.
2. Praktyki zawodowe są realizowane pod kierunkiem osoby prowadzącej praktykę –
fizjoterapeuty,
pracownika
danego
zakładu
(opiekuna
praktyk)
i mogą odbywać się po zrealizowaniu części teoretycznej i zajęciach praktycznych oraz po
weryfikacji efektów uczenia się zdefiniowanych dla danego przedmiotu.
3. Praktykant odbywa praktykę w wymiarze 8 godzin dydaktycznych na dobę, z wyłączeniem
dni wolnych od pracy (1 godzina dydaktyczna = 45 min).
4. Studenta realizującego praktyki zawodowe obowiązuje:
- Przygotowanie teoretyczne zgodne z programem i założonymi celami kształcenia
praktycznego.
- Kształtowanie umiejętności zawodowych.
- Punktualne przychodzenie na zajęcia oraz realizacja zajęć w pełnym wymiarze godzin
przewidzianym w programie nauczania. Spóźnienie/spóźnienia mogą stanowić
podstawę do odmowy przyjęcia studenta na zajęcia.
- Systematyczne i aktywne uczestnictwo na zajęciach. Na praktyce zawodowej
obowiązuje 100% frekwencja. Usprawiedliwione będą tylko nieobecności
uzasadnione i udokumentowane (zwolnienia lekarskie) przy czym nieobecności należy
odpracować w terminie uzgodnionym z opiekunem praktyk.
- Noszenie odzieży ochronnej, obuwia na zmianę, identyfikatora. Braki
w umundurowaniu stanowią podstawę do odmówienia przyjęcia studenta na zajęcia.
- Bezwzględny zakaz palenia tytoniu w miejscu realizacji kształcenia praktycznego.
- Zapoznanie się i bezwzględne przestrzeganie regulaminu zakładu, na terenie którego
odbywa się kształcenie praktyczne oraz korzystanie z instrukcji i zarządzeń
wewnętrznych danej jednostki organizacyjnej.
- Udział w szkoleniu i bezwzględne przestrzeganie zasad BHP oraz zasad reżimu
sanitarnego obowiązującego na terenie danego zakładu.
- Zakaz opuszczania stanowiska pracy bez zgody opiekuna praktyki.
- Przestrzeganie praw pacjenta a w szczególności zachowanie w tajemnicy informacji o
pacjencie i jego rodzinie uzyskanych w trakcie kształcenia praktycznego w danym
zakładzie.
- Dbanie o bezpieczeństwo pacjentów.
- Przestrzeganie zasad kultury współżycia w stosunku do pacjentów i ich rodzin,
personelu, opiekunów kształcenia praktycznego, koleżanek i kolegów.

-

Dbanie o powierzony sprzęt i używanie go zgodnie z przeznaczeniem.

5. Student realizujący kształcenie praktyczne ma prawo do:
- Dobrze zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej.
- Warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo oraz poszanowanie godności
osobistej.
- Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym.
- Konsultacji i pomocy koordynatora kształcenia podczas realizacji całego procesu
kształcenia praktycznego.
- Konsultacji i pomocy opiekuna praktyk.
- Obiektywnej, jawnej i zgodnej z ustalonymi kryteriami oceny.
- Pomocy w przypadku trudności w nauce /kształtowaniu umiejętności praktycznych.
- Przerwy na posiłek (20 min.) w wyznaczonym przez nauczyciela/opiekuna praktyki
czasie i miejscu.
6.

Końcowego zaliczenia praktyk na danym roku studiów dokonuje kierownik praktyk
wyznaczony przez dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu OSW na podstawie zaliczeń
poszczególnych procedur fizjoterapeutycznych określonych w kartach praktyk, z
uwzględnieniem opinii opiekunów z placówek odbywania praktyk.

7.

Student, który zaliczył praktyki semestralne przewidziane w programie od pierwszego
do czwartego roku studiów, może przystąpić do egzaminu praktycznego w formie
„próby pracy” tj. sprawdzania i oceniania praktycznych osiągnięć studentów polegających na
wykonaniu czynności zawodowych na całkowicie wyposażonych stanowiskach pracy, bez
symulacji. Egzamin praktyczny obejmuje wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu
fizjoterapii klinicznej i praktyk zawodowych semestralnych. Pozytywny wynik
egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do realizacji praktyki
dyplomowej.

8.

Kryteria oceny umiejętności studenta
Pod pojęciem umiejętności zawodowych należy rozumieć umiejętności intelektualne,
praktyczne, postawę studenta.
W ocenie umiejętności intelektualnych należy uwzględnić:
- wykorzystanie wiedzy interdyscyplinarnej w działaniu praktycznym,
- łączenie umiejętności intelektualnych z umiejętnościami praktycznymi,
- wdrażanie wiedzy w praktycznym działaniu.
W ocenie umiejętności praktycznych należy uwzględnić umiejętność:
- współpracy w zespole terapeutycznym,
- komunikowania z pacjentem, rodziną,
- oceny stanu i rozpoznania problemów pacjenta,
- planowania działań, realizacji i oceny opieki fizjoterapeutycznej
- umiejętność wykonywania zabiegów diagnostycznych i rehabilitacyjnych.
W ocenie postawy należy uwzględnić:
- przestrzeganie regulaminu kształcenia praktycznego,
- stosunek studenta do pacjenta i jego rodziny, stosunek studenta do personelu,
koleżanek, kolegów,
- postawę studenta wobec nauki i zawodu.

Rok V – praktyka dyplomowa
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz.
1994, art. 14. 1).
1. Do praktyki zawodowej przystępuje osoba, która rozpoczęła po dniu wejścia w życie
ustawy studia wyższe w zakresie fizjoterapii i złożyła ostatni wymagany planem studiów
egzamin.
2. Praktyka zawodowa rozpoczyna się nie później niż z dniem 1 października i kończy po 6
miesiącach, pod warunkiem zrealizowania pełnego programu tej praktyki w łącznej liczbie 960
godzin dydaktycznych, przy czym godzina dydaktyczna realizacji zajęć w ramach praktyki
trwa 45 minut.
3. Opiekunem może być fizjoterapeuta z tytułem magistra, wykonujący zawód w podmiocie
określonym w ust. 9, posiadający co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia Fizjoterapeutów (Dz. U.,
poz. 537).
1. Opiekun zapewnia bezpośredni nadzór nad realizacją zadań zawodowych, nie więcej niż
dziesięciu osób.
2. Opiekun zapoznaje praktykanta na początku praktyki z harmonogramem, o którym mowa
w art. 14 ust. 10 ustawy, zakresem zadań oraz sposobem ich wykonywania na wyznaczonych
stanowiskach.
3. Zmiana podmiotu leczniczego, w którym jest odbywana praktyka, następuje, gdy wskazany
przez kierownika jednostki organizacyjnej uczelni podmiot leczniczy przestaje spełniać
wymogi niezbędne do realizacji ramowego programu praktyki.
4. Realizując zadania wynikające z programu praktyki, praktykant:
- sumiennie i starannie wykonuje powierzone czynności i zadania;
- przestrzega ustalonego harmonogramu i czasu odbywania praktyki;
- przestrzega przepisów i zasad etycznych dotyczących wykonywania zawodu
fizjoterapeuty; przestrzega regulaminu organizacyjnego i porządku ustalonego w
podmiocie leczniczym;
- przestrzega przepisów prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
przepisów przeciwpożarowych;
- dba o dobro podmiotu leczniczego, chroni jego mienie oraz dochowuje tajemnicy
zawodowej oraz innych tajemnic ustawowo chronionych;
- przestrzega zasad współżycia społecznego.
5. Praktykant odbywa praktykę w wymiarze 8 godzin dydaktycznych na dobę, z wyłączeniem
dni wolnych od pracy. Przedłużenie dobowego czasu wymiaru praktyki jest dopuszczalne, za
zgodą praktykanta, nie więcej jednak niż do 12 godzin dydaktycznych. Przedłużony dobowy
wymiar czasu praktyki jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu praktyki w
innych dniach lub dniami wolnymi od praktyki w przyjętym w danym podmiocie leczniczym
okresie rozliczeniowym, lub skróceniem praktyki.
6. Opiekun zapoznaje praktykanta z miesięcznym rozkładem czasu odbywania praktyki co
najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca praktyki.
7. Opiekun prowadzi ewidencję czasu odbywania praktyki celem prawidłowego ustalenia
wymiaru czasu praktyki i jej zaliczenia.

8. Praktykant w pierwszym miesiącu odbywania praktyki może wystąpić z wnioskiem do
opiekuna o skrócenie praktyki. We wniosku wskazuje okres wnioskowanego skrócenia. Do
wniosku dołącza się kopie dokumentów uzasadniających skrócenie. Opiekun rozpatruje
wniosek w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. W przypadku skrócenia praktyki opiekun
informuje praktykanta o długości okresu skrócenia. Opiekun sporządza rozstrzygnięcie w
sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, w postaci papierowej w dwóch egzemplarzach lub
w postaci elektronicznej. Opiekun przekazuje rozstrzygnięcie praktykantowi oraz
kierownikowi jednostki organizacyjnej uczelni. Adnotację o skróceniu praktyki opiekun
zamieszcza w dzienniku praktyki zawodowej
9. W dzienniku praktyki zawodowej praktykant odnotowuje najistotniejsze informacje
dokumentujące przebieg praktyki, w szczególności krótkie opisy przypadków choroby i
leczenia, opisy metod diagnostycznych, planowanie fizjoterapii, opisy metodyki wybranych
zabiegów fizjoterapeutycznych, opisy metod oceny postępów leczenia, wyniki leczenia, w
sposób uniemożliwiający identyfikację pacjentów.
10. W przypadku odbywania praktyki w kilku podmiotach leczniczych lub odbywania
praktyki z przerwami wpisy w dzienniku praktyki zawodowej obejmują informacje dotyczące
przebiegu kolejnych etapów praktyki w każdym z podmiotów leczniczych, z uwzględnieniem
dat rozpoczęcia i zakończenia okresu ich trwania. Odbycie praktyki potwierdza kierownik
podmiotu leczniczego.
11. W przypadku niezdolności do odbywania praktyki z powodu choroby lub innych zdarzeń
losowych opiekun ustala w porozumieniu z praktykantem termin realizacji ramowego
programu praktyki w zakresie umiejętności, których praktykant nie zrealizował.
12. Po zakończeniu praktyki praktykant przedkłada dziennik praktyki zawodowej
opiekunowi, który wystawia opinię na temat przebiegu praktyki realizowanej przez
praktykanta w zakresie przygotowania teoretycznego do wykonywanej pracy, umiejętności
praktycznych i kompetencji społecznych i następnie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia
otrzymania dziennika praktyki zawodowej od praktykanta, przekazuje je kierownikowi
jednostki organizacyjnej uczelni.
13. Praktykę zalicza kierownik jednostki organizacyjnej uczelni na podstawie wymaganych
wpisów w dzienniku praktyki zawodowej oraz na podstawie opinii opiekuna.

