Regulamin praktyk i zajęć praktycznych dotyczących studentów

Collegium Medicum
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Postanowienia ogólne

§1

1. Niniejszy regulamin określa warunki organizacji kształcenia praktycznego – ich rodzaje oraz
formy, czas realizacji, warunki zaliczenia, obowiązki studentów i organizatorów praktyk
zawodowych oraz zajęć praktycznych.
2. Zapisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich studentów kierunku Ratownictwo
Medyczne.
3. Każdy student przed przystąpieniem do praktyk zawodowych i zajęć praktycznych ma
obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
4. Praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne są integralną częścią edukacji na kierunku
Ratownictwo Medyczne.
5. Celem praktyk zawodowych i zajęć praktycznych jest przygotowanie studenta
do samodzielnego pełnienia roli zawodowej poprzez usystematyzowanie i utrwalenie
wiedzy teoretycznej, kształtowanie umiejętności, właściwych postaw oraz rozwijanie
aktywności i kreatywności.
6. Praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne mają charakter obowiązkowy, wynikający
ze standardów kształcenia, krajowych ram kwaliﬁkacyjnych, planów i programów
nauczania.
7. Praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne odbywają się w miejscu i terminie określonym
w harmonogramie i planie zajęć ustalonym przez Uczelnię, w ciągu roku akademickiego
i w okresie wakacyjnym.

8. Szczegółową organizację i porządek odbywania praktyk zawodowych i zajęć praktycznych
określa harmonogram i plan kształcenia praktycznego dla kierunku Ratownictwo Medyczne.
9. Opiekun kształcenia praktycznego sprawuje nadzór organizacyjny nad
przebiegiem praktyk zawodowych i współpracuje z osobami koordynującymi
przebieg zajęć w instytucjach, z którymi Uczelnia zawarła porozumienie.

§2

1. Z tytułu odbywania praktyk student nie otrzymuje wynagrodzenia.
2. Student we własnym zakresie pokrywa koszty dojazdu na praktykę, koszty
wyżywienia oraz koszty zakwaterowania w czasie trwania praktyki.
3. Praktyki studenckie i zajęcia praktyczne organizowane są w odpowiednich
dla kierunku instytucjach, z którymi Uczelnia zawarła stosowne umowy.
4. Praktykom zawodowym i zajęciom praktycznym przypisuje się punkty
ECTS.
5. Praktyki studenckie i zajęcia praktyczne muszą być zrealizowane i zaliczone
przed końcem semestru, którego program przewiduje ich wykonanie.
6. Student może odbywać praktyki zawodowe w trybie grupowym lub
indywidualnym.
7. W przypadku odbywania praktyk w trybie indywidualnym student
zobowiązany

jest

pobrać

odpowiednie

dokumenty

z

Instytutu

Zdrowia Publicznego lub z Wydziałowego st. do spraw praktyk Ratownictwa
Medycznego, oraz złożyć oświadczenie instytucji wyrażającej zgodę na
odbycie bezpłatnej indywidualnej praktyki przez studenta zgodnej z
programem praktyki.
8. Niezwłocznie

po

zakończeniu

praktyk

zawodowych

w

trybie

indywidualnym student dostarcza do opiekuna praktyk Dzienniczek Zajęć

Praktycznych i Praktyk Zawodowych w celu zaliczenia i dokonania wpisu
zaliczenia praktyk.
9. Wszelkie polecenia studentom powinny być wydawane bezpośrednio przez
nauczyciela akademickiego lub osobę odpowiedzialną za przebieg praktyk.
Student jest zobowiązany powiadomić przed próbą realizacji jakichkolwiek
czynności lub zadań zleconych przez personel placówki swoim przełożonym
uzyskując ich zgodę.
10. Podczas zajęć praktycznych i praktyk zawodowych studentowi nie wolno
samowolnie opuszczać placówki szkolenia, przyjmować odwiedzin osób nie
związanych z praktyką.
11. Udowodniona

kradzież

powoduje

natychmiastowe

skreślenie

z

listy

sprzęt,

jest

studentów.
12. Student

winien

wykazać

dbałość

o

aparaturę

i

współodpowiedzialny za uszkodzenia mienia.
13. Student jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej.

§3

1. Obecność

na

obowiązkowa.

zajęciach
W

praktycznych

przypadku

i

praktykach

absencji

udokumentowania zwolnieniem lekarskim)

chorobowej

zawodowych

jest

(wymaga

się

student jest zobowiązany do

odpracowania nieobecności w danej placówce w uprzednio ustalonym terminie
z Dyrektorem Instytutu Zdrowia Publicznego i osobą prowadzącą praktyki
wg harmonogramu w danym roku akademickim.
2. W przypadku nieobecności na zajęciach praktycznych lub praktykach
zawodowych student powinien powiadomić nauczyciela akademickiego lub
osobę odpowiedzialną za przebieg praktyk w ciągu 2 dni.

3. Studentka będąca w ciąży powinna okazać się zaświadczeniem lekarskim
o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach praktycznych i praktykach
zawodowych. Studentka ma także prawo złożyć podanie o urlop na czas tych
zajęć.
4. Nie podlegają odpracowaniu nieobecności wynikające z powodu:
a. własnego ślubu – urlop okolicznościowy w wymiarze 2 dni;
b. śmierci członka najbliższej rodziny – urlop okolicznościowy w wymiarze
2 dni;
c. oddania bezpłatnie krwi - 1 dzień wolny.

Prawa i obowiązki studenta

§4

1. Student ma prawo do:
a. należycie zorganizowanych praktyk zawodowych i zajęć praktycznych
zgodnie z programem kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne;
b. obiektywnej oceny postępów w kształtowaniu wiedzy i umiejętności.
c. uzasadnienia końcowej oceny praktyk zawodowych i zajęć praktycznych;
d. 30 – minutowej przerwy w ciągu dyżuru, jeśli dyżur trwa 8 godzin;
e. odbywania praktyk zawodowych w wymiarze 12 - godzinnych dyżurów
dziennych lub nocnych.
2. Do obowiązków studenta należy:
a. posiadanie Dzienniczka Zajęć Praktycznych i Praktyk Zawodowych;
b. posiadanie aktualnej książeczki do celów sanitarno – epidemiologicznych,
wymaganych szczepień ochronnych (WZW B), ubezpieczenia OC i NNW

(pakiet rozszerzony o koszty leczenia po ekspozycji zawodowej, oraz
odpowiednio udokumentowane szkolenie w zakresie BHP ;
c. zaliczenie praktyk zawodowych i zajęć praktycznych w określonym
w harmonogramie terminie;
d. realizacja programu praktyk zawodowych i zajęć praktycznych zgodnie
z programem kształcenia;
e. zachowanie tajemnicy zawodowej i przestrzeganie rozporządzenia
o ochronie danych osobowych RODO;
f. posiadanie odzieży ochronnej i obuwia medycznego na zmianę zgodnie
z zatwierdzonym wzorem w danym roku akademickim; dbałość
o estetyczny wygląd zewnętrzny jest istotnym elementem w zakresie
wymogów

epidemiologicznych

każdej

placówki;

prowadzący

ma

obowiązek sprawdzenia umundurowania i w przypadku niezgodności
może odsunąć studenta od zajęć;
g. posiadanie przypinanego do odzieży identyﬁkatora;
h. przestrzeganie

Regulaminu

organizacyjnego

danej

instytucji,

obowiązujących w niej przepisów BHP oraz instrukcji obsługi urządzeń.

Zaliczenie praktyk zawodowych i zajęć praktycznych

§5

1. Zaliczenie praktyk zawodowych i zajęć praktycznych odbywa się po ich zakończeniu.
2. Potwierdzeniem odbycia praktyk zawodowych i podstawą do zaliczenia jest Dzienniczek
Zajęć Praktycznych i Praktyk Zawodowych.
3. Warunkiem otrzymania zaliczenia praktyk zawodowych i zajęć praktycznych jest:
a. obecność studenta podczas zajęć;

b. osiągnięcie przez studenta zamierzonych efektów kształcenia na poziomie
co najmniej minimalnym (ocena 3,0) w zakresie wiedzy i umiejętności.
4. Wpisu do protokołu zaliczenia praktyk zawodowych dokonuje opiekun kształcenia
praktycznego na kierunku Ratownictwo Medyczne.

Postanowienia końcowe
§6
1. Regulamin praktyk studenckich wchodzi w życie z dniem podpisania przez
Dyrektora Instytutu Zdrowia Publicznego.
2. Student ma obowiązek złożenia podpisu pod niniejszym Regulaminem.

Zapoznałam/em się z Regulaminem
………………………………………..
Podpis studenta

INFORMACJA DLA STUDENTA

Celem kształcenia praktycznego na kierunku Ratownictwo Medyczne jest
doskonalenie zdobytej przez studenta wiedzy oraz umiejętności praktycznego
jej zastosowania.
W toku kształcenia

student

uzyskuje

kompetencje

zawodowe

umożliwiające podejmowanie działań ratunkowych w stanach nagłego zagrożenia
zdrowia

i

praktycznych

życia
w

u

osób

warunkach

dorosłych

i

naturalnych

dzieci.
jest

Kształtowanie umiejętności

poprzedzone

kształtowaniem

umiejętności w warunkach symulowanych, w pracowniach Centrum Symulacji
Medycznych ( CSM ).
Wykonywanie określonych zadań realizowanych

w

trakcie zajęć

praktycznych i praktyk zawodowych umożliwia doskonalenie i pogłębienie wiedzy
z zakresu nauk medycznych, w szczególności medycznych czynności ratunkowych
wykonywanych

w stanach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia u dorosłych

i dzieci, niezależnie od ich przyczyny.
Kształcenie praktyczne realizowane jest w formie praktyk zawodowych
w wymiarze 960 godzin, z czego 500 godzin przeznaczono na praktyki wakacyjne,
a 460 godzin na praktyki śródroczne. Postęp nabywania przez studenta określonych
kompetencji udokumentowany jest w dzienniczku zajęć praktycznych i praktyk
zawodowych, w kartach umiejętności praktycznych i praktyk zawodowych.

Zakres praktyk wakacyjnych jest następujący:
Zespół ratownictwa medycznego - 168 godzin, 6 ECTS
Szpitalny oddział ratunkowy (SOR) -168 godzin, 6 ECTS
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii- 164 godziny, 6 ECTS

Zakres praktyk śródrocznych:
Oddział chirurgii – 60 godzin, 2 ECTS
Oddział ortopedyczno-urazowy- 50 godzin, 2 ECTS
Oddział chorób wewnętrznych -50 godzin, 2 ECTS
SOR – 100 godzin , 4 ECTS
Oddział neurologii- 50 godzin, 2 ECTS
Oddział kardiologii – 50 godzin, 2 ECTS
Oddział pediatrii – 50 godzin, 2 ECTS
Zespół ratownictwa medycznego – 50 godzin, 2 ECTS

