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INFORMACJE OGÓLNE DLA STUDENTÓW I ROKU 

KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE 

DOTYCZĄCE PRAKTYK STUDENCKICH 

 

1. Ogólny wymiar godzin praktyk studenckich na 2 semestrze I roku wynosi 120 godzin 

dydaktycznych (5 pkt. ECTS), w tym: 

 Zarządzenie kryzysowe i powiadamianie ratunkowe – 40 godzin dydaktycznych (2 

pkt. ECTS), 

 Oddział szpitalny – 80 godzin dydaktycznych 3 pkt. ECTS). 

2. Celem praktyk studenckich w poniższych zakresach jest: 

 Zarządzenie kryzysowe i powiadamianie ratunkowe - zapoznanie studenta z 

funkcjonowaniem, planowaniem, dokumentowaniem i archiwizacją danych w 

Centrum Zarządzania Kryzysowego lub Centrum Powiadamiania Ratunkowego.  

 Oddział szpitalny - kształtowanie i doskonalenie umiejętności rozpoznawania 

stanu zagrożenia życia,  minimalizowanie ryzyka w warunkach szpitalnych, 

modyfikowanie działań ratunkowych i pielęgnacyjnych w zależności od stanu 

pacjenta i uwarunkowań zewnętrznych. 

3. Praktyka studencka może odbywać się w miesiącach przerwy międzysemestralnej. W 

indywidulanych sytuacjach decyduje Koordynator praktyk studenckich na kierunku 

ratownictwo medyczne – mgr Przemysław Żuratyński. 

4. Miejsce odbywania praktyki studenckiej student ma prawo wybrać samodzielnie lub 

skorzystać  z propozycji Uczelni. Szczegółowo: 

 Zarządzenie kryzysowe i powiadamianie ratunkowe: 

 Wydziały zarządzenia kryzysowego (różne poziomy), 

 Centra powiadamiania ratunkowego. 

 Oddział szpitalny: 

 Oddział szpitalny dla dorosłych, za wyjątkiem: 

 Szpitalny oddział ratunkowy / izba przyjęć, 

 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii, 

 Oddział pediatryczny, 

 Blok operacyjny. 

5. W czasie realizacji praktyk studenta obowiązuje Regulamin praktyk studenckich na 

kierunku ratownictwo medyczne przyjęty w UWMSC oraz przepisy obowiązujące w 

placówce realizującej praktykę.  

6. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz rozporządzeniem z dnia 18 

sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, studenci 

ratownictwa medycznego podlegają badaniom sanitarno-epidemiologicznym oraz 

mają obowiązek szczepienia ochronnego przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typ 

B. W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o dostarczenie do Dziekanatu 
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 kserokopii aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych (książeczki sanitarno-

epidemiologicznej bądź zaświadczenia od lekarza) 

 potwierdzenia szczepienia WZW typ B. 

Studenci, którzy nie posiadają aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych 

proszeni są o zgłoszenie się do dziekanatu po skierowania na badania. 

7. W czasie praktyki studenckiej osobą wyznaczającą zadania do realizacji jest opiekun 

praktyk, posiadający co najmniej roczne doświadczenie zawodowe zgodne z tematyką 

praktyk (najlepiej z tytułem zawodowym magistra). 

8. Potwierdzeniem odbycia praktyk jest wystawione zaświadczenie o odbyciu praktyk. 

Poszczególne umiejętności realizowane przez studenta powinny zostać poświadczone 

w Dzienniku praktyk. Student jest zobowiązany do złożenia w Dziekanacie UWMSC 

powyższych dokumentów poświadczających odbycie praktyki w nieprzekraczalnym 

terminie do 21.10 br. 

9. Informacje dotyczące obowiązującego stroju (umundurowania) na praktykach 

studenckich: 

 Zarządzenie kryzysowe i powiadamianie ratunkowe – strój zgodny z wymogami 

placówki + identyfikator UW MSC; 

 Oddział szpitalny – odzież ochronna (zmienne, medyczne obuwie, mundurek 2-

częściowy) + identyfikator UW MSC; 

10. Ubezpieczenie na czas praktyk studenckich 

 Student ma obowiązek posiadania aktualnego ubezpieczenia NNW, OC z 

zakresem rozszerzonym o ekspozycję zawodową. Kopię polisy NNW i OC należy 

okazać w Dziekanacie. 

 Istnieje również możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na Uczelni. 

W przypadku chęci dołączenia do ubezpieczenia grupowego, należy wnieść 

odpowiednią opłatę w kasie Uczelni lub na konto Uczelni, a następnie z 

potwierdzeniem wpłaty należy zgłosić się do dziekanatu w celu wypełnienia i 

złożenia deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia. 

 Uczelnia zapewnia możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego 

poekspozycyjnego – ochrona HIV i WZW. Ubezpieczenie poekspozycyjne 

(ochrona HIV, WZW) jest dobrowolne. Jednocześnie Uczelnia informuje, iż w 

przypadku ekspozycji zawodowej w trakcie praktyk, wszelkie koszty leczenia 

poekspozycyjnego ponosi student we własnym zakresie 

 

 


