
 

Praktyki wakacyjne (kierunek lekarsko dentystyczny) 

 

Cele i program praktyk 

Praktyki wakacyjne stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają 

obowiązkowemu zaliczeniu z przyporządkowaną liczbą punktów ECTS. Są realizowane 

zgodnie z planem studiów i programem nauczania na kierunku lekarsko-dentystycznym. 

Celem praktyk jest rozwijanie i doskonalenie praktycznych umiejętności w rzeczywistych 

warunkach pracy w różnych placówkach medycznych i stomatologicznych. Student poznaje 

charakter pracy zawodowej lekarza-dentysty. 

 

Organizacja praktyk 

Praktyki wakacyjne odbywają się w lipcu i sierpniu. Praktyki realizuje się po zakończeniu 

obowiązkowych zajęć zaplanowanych na dany rok studiów.  

Opiekun praktyk wakacyjnych wydaje studentowi skierowanie na praktykę, program praktyk, 

regulamin praktyk.  

Student kierowany na praktykę powinien posiadać: 

 Ważne ubezpieczenie OC i NNW 

 Zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wzw typu B, jeżeli jest to wymagane 

 Aktualną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych, jeżeli jest to wymagane 

 Ochronne ubranie medyczne 

 Identyfikator imienny wydany przez Uczelnię 

1. Student zgłasza się na zajęcia praktyczne według ustalonego grafiku. Po danym roku 

studiów praktyki mają inny program.  

2. Obecność na praktykach jest obowiązkowa, a nieobecność studenta w pracy powinna 

być usprawiedliwiona formalnym zwolnieniem. Nieobecność student musi odrobić w 

terminie ustalonym przez osobę prowadzącą praktykę.  

3.  Student powinien znać i przestrzegać regulaminów bhp i ppoż obowiązujących w 

danej placówce. 

4. Praktyka jest nieodpłatna ze strony jednostki przyjmującej studenta. 

5. Istnieje możliwość indywidualnej organizacji praktyk poza jednostkami wyznaczonymi 

prze Uczelnię zgodnych z programem studiów w wybranym przez siebie podmiocie w 

kraju lub za granicą.  

1. Student indywidualnie odbywający praktykę w kraju musi uzyskać zgodę Opiekuna 

praktyk, natomiast zagranicą, musi uzyskać zgodę Dziekana Wydziału.  

2. Podstawą wyrażenia zgody na indywidualne zorganizowanie praktyk jest złożenie 

wniosku, przygotowanie porozumienia na odbywaną praktykę i zwrotu podpisanego 

porozumienia przed rozpoczęciem praktyk. 

3. Celem uzyskania zgody na praktykę zagraniczną student składa wniosek do Dziekana 

Wydziału wraz z następującymi dokumentami: 

 przetłumaczona i podpisana zgoda na odbycie praktyki, 

 program praktyk i potwierdzenie realizacji programu, 



4. Zaliczenie praktyki realizowanej za granicą wymaga dostarczenia przez studenta 

oryginałów dokumentów potwierdzających zrealizowanie programu praktyki. 

5. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego  w Poznaniu nie ponosi kosztów 

związanych z organizacją w/w praktyk. 

 

Warunki zaliczenia praktyk 

Zaliczenie wszystkich wymienionych umiejętności praktycznych w książeczce praktyk 

wakacyjnych jest obowiązkowe.  

 

6. Student ma obowiązek przedstawić Opiekunowi praktyk należycie wypełniony dziennik 

praktyk. Podstawą uzyskania zaliczenia praktyki jest terminowe przedłożenie 

Opiekunowi praktyk potwierdzenia odbycia praktyk z podpisem i pieczęcią kierownika 

jednostki realizującej praktykę w zakresie przewidzianym na dany rok studiów.  Praktyka 

zostanie zaliczona na podstawie uzyskania pozytywnej opinii o zdobytych 

umiejętnościach zawodowych w czasie praktyk oraz obecności.  

7. Zaliczenie praktyk wakacyjnych jest dokonywane przez Opiekuna praktyk  i Dziekana 

Wydziału poprzez wpis w dzienniku praktyk wakacyjnych. Zaliczenia praktyk wakacyjnych 

w e-indeksie dokonuje opiekun praktyk.  

8. Książeczka jest niezbędna do zaliczenia poszczególnych lat studiów i corocznie należy 

składać ją razem z Kartą Okresowych Osiągnięć w Dziekanacie WLI 

w nieprzekraczalnym terminie do 15 września każdego roku akademickiego. 

 

 

 

 

 

 

Rok  

studiów 
Rodzaj praktyki Miejsce Czas trwania 

I 

Praktyka w zakresie 

organizacji ochrony zdrowia 

Kliniki państwowe Szpitali 

Klinicznych lub oddziały szpitalne 

Zespołów Opieki Zdrowotnej 

2 tyg. , 60 godzin 

 

Praktyka lekarska na chirurgii 

ogólnej, chorobach 

wewnętrznych lub na chirurgii 

szczękowo-twarzowej 

 

oddziały chirurgii ogólnej, interny 

lub chirurgii szczękowo-

twarzowej 

2 tyg., 60 godzin 

II 
Praktyka w zakresie asysty 

lekarzowi - dentyście 
Poradnie stomatologiczne 4 tyg. 120 godzin 

III - IV 

Praktyka lekarsko-

dentystyczna w gabinecie 

stomatologicznym 

Gabinety  stomatologiczne, 

przychodnie stomatologiczne 

III rok – 4 tyg. 120 godzin 

IV rok – 4 tyg. 120 godzin 



 

 

 

 

 

 

 


