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Program praktyki studenckiej - lekarskiej 

 

dla studentów 1 roku kierunku Lekarsko-Dentystycznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 

w Szczecinie 

 

Po 1 roku studiów obowiązuje studentów praktyka lekarska w Klinice (Oddziale) Chirurgii 

Ogólnej lub Klinice (Oddziale) Chorób Wewnętrznych lub Klinice (Oddziale) Chirurgii Szczękowo 

- Twarzowej - 60 godzin. 

Kierownik Kliniki (Ordynator) lub wyznaczony Opiekun Praktyki (lekarz) ustala zakres obowiązków 

i harmonogram praktyki oraz sprawuje kontrolę nad jej przebiegiem. 

Studenta obowiązuje 60 godzin praktyki. 

Nieobecność studenta na praktyce może być usprawiedliwiona jedynie formalnym zwolnieniem 

lekarskim. Choroba dłuższa niż 1 tydzień powoduje konieczność przedłużenia praktyki. 

Praktyka może być wizytowana przez przedstawiciela ze strony Uczelni. 

Odbycie praktyki potwierdza opiekun, a praktykę zalicza Kierownik Kliniki lub Ordynator 

Oddziału. 

W punktacji ECTS student otrzymuje 2 punkty. 

 

 

Program praktyki: 

• asystowanie przy badaniu podmiotowym i przedmiotowym, 

• pogłębianie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej (reanimacja), 

• uczestniczenie w ocenie wyników badań dodatkowych, 

• udział w wizytach lekarskich, 

• asystowanie przy zabiegach stosowanych w codziennej opiece nad chorym (wstrzyknięcia 

dożylne, podłączenie kroplówek, cewnikowanie, pobieranie materiału do badań 

diagnostycznych itp.), wykonywanie ich pod kontrolą osoby upoważnionej. 
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Program praktyki studenckiej w zakresie organizacji ochrony zdrowia 

 

dla studentów 1 roku kierunku Lekarsko-Dentystycznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 

w Szczecinie 

 

Po 1 roku studiów obowiązuje studentów praktyka w zakresie organizacji ochrony zdrowia 

w Oddziałach NFZ lub administracji Zakładów Opieki Zdrowotnej lub innych większych instytucji 

zdrowia publicznego. 

Kierownik lub wyznaczony przez niego opiekun ustala szczegółowy zakres obowiązków 

i harmonogram praktyki oraz sprawuje kontrolę nad pracą studenta. 

Studenta obowiązuje 60 godzin praktyki. 

Nieobecność studenta na praktyce może być usprawiedliwiona jedynie formalnym zwolnieniem 

lekarskim. Choroba dłuższa niż 1 tydzień powoduje konieczność przedłużenia praktyki. 

Praktyka może być wizytowana przez przedstawiciela ze strony Uczelni. 

Odbycie praktyki potwierdza opiekun, a praktykę zalicza Kierownik. 

W punktacji ECTS student otrzymuje 2 punkty. 

 

 

 

Program praktyki: 

• funkcjonowanie, zarządzanie i informatyzacja zakładów opieki zdrowotnej i innych instytucji 

zdrowia publicznego, 

• zapoznanie się ze strukturą organizacyjną, zadaniami jednostki, 

• zapoznanie się z formami i metodami pracy administracyjnej (np. zamówienia, obieg 

dokumentów, zależności z innymi jednostkami organizacyjnymi danego Szpitala itp.), 

• podstawy prawne realizacji świadczeń zdrowotnych (konkursy, zawieranie umów, aneksowanie 

umów), 

• dokumentacja medyczna, ochrona danych osobowych, 

• systemy informatyczne w ochronie zdrowia. 

 


