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Program praktyk zawodowych na kierunku Ratownictwo Medyczne 

(studia pierwszego stopnia) – studia niestacjonarne

Zarządzenie kryzysowe

Rodzaj  i  czas  trwania 

praktyki zawodowej

Obowiązkowa  praktyka  zawodowa  przewidziana  w 

kształceniu dla kierunku ratownictwo medyczne w Wydziale 

Zarządzania  Kryzysowego  lub  Centrum  Powiadamiania 

Ratunkowego.

Czas trwania:  40 godzin (1 tydzień) - II semestr I roku 

Miejsce praktyki Miejsce  odbywania  praktyki  zawodowej  w  Wydziale 

Zarządzania  Kryzysowego  lub  Centrum  Powiadamiania 

Ratunkowego  student  ma  prawo  wybrać  samodzielnie  lub 

skorzystać  z propozycji Uczelni.

Cele ogólne kształcenia Celem  praktyki  jest  poznanie  zasad  funkcjonowania, 

planowania,  dokumentowania  i  archiwizacji  danych  w 

Centrum  Powiadamiania  Ratunkowego  lub  Centrum 

Zarządzania Kryzysowego.

Oddział szpitalny dla dorosłych o charakterze niezabiegowym 

Rodzaj  i  czas  trwania 

praktyki zawodowej

Obowiązkowa praktyka zawodowa przewidziana w 

kształceniu dla kierunku ratownictwo medyczne w oddziale 

szpitalnym dla dorosłych o charakterze niezabiegowym.

Czas trwania: 40 godzin (1 tydzień) -  II semestr I roku

Miejsce praktyki Miejsce odbywania praktyki zawodowej w oddziale 

szpitalnym dla dorosłych student ma prawo wybrać 

samodzielnie lub skorzystać z propozycji Uczelni.

Cele ogólne kształcenia Celem praktyk jest kształtowanie i doskonalenie umiejętności 

rozpoznawania stanu zagrożenia życia oraz minimalizowanie 

ryzyka w warunkach szpitalnych. Modyfikowanie działań 

ratunkowych i pielęgnacyjnych w zależności od stanu 

pacjenta i uwarunkowań zewnętrznych.

Kształcenie umiejętności asekuracji wysokościowej z elementami ratownictwa 

górskiego i wysokościowego

Rodzaj  i  czas  trwania 

praktyki zawodowej

Obowiązkowa praktyka zawodowa przewidziana w 

kształceniu dla kierunku ratownictwo medyczne realizowana 

z zakresu ratownictwa górskiego i wysokościowego.

Czas trwania: 24 godzin (1 tydzień) -  III semestr II roku 

(praktyka śródroczna)

Miejsce praktyki Miejsce odbywania praktyki zawodowej wybierane jest przez 

Uczelnię, w szczególności Państwowa Straż Pożarna 

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza (Ratownictwo 

Wysokościowe) oraz jednostka posiadająca ściankę 

wspinaczkową.

Cele ogólne kształcenia Celem praktyk jest dostarczenie studentowi praktycznych 
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umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu 

ratownika medycznego w zakresie umiejętności asekuracji 

wysokościowej z elementami ratownictwa górskiego i 

wysokościowego oraz rozwijanie prawności fizycznej.

Kształcenia umiejętności pływania z elementami ratownictwa wodnego

Rodzaj  i  czas  trwania 

praktyki zawodowej

Obowiązkowa praktyka zawodowa przewidziana w 

kształceniu dla kierunku ratownictwo medyczne realizowana 

z zakresu ratownictwa wodnego.

Czas trwania: 24 godzin (1 tydzień) -  III semestr II roku 

(praktyka śródroczna)

Miejsce praktyki Miejsce odbywania praktyki zawodowej wybierane jest przez 

Uczelnię, w szczególności w organizacji skupiającej 

ratowników wodnych oraz instruktorów nauki pływania.

Cele ogólne kształcenia Celem praktyk jest dostarczenie studentowi praktycznych 

umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu 

ratownika medycznego w zakresie umiejętności pływania z 

elementami ratownictwa wodnego oraz rozwijanie prawności 

fizycznej.

Państwowa Straż Pożarna

Rodzaj  i  czas  trwania 

praktyki zawodowej

Obowiązkowa  praktyka  zawodowa  przewidziana  w 

kształceniu dla kierunku ratownictwo medyczne w jednostce 

Państwowej Straży Pożarnej.

Czas trwania:  40 godziny  - IV semestr II roku 

Miejsce praktyki Miejsce  odbywania  praktyki  zawodowej  w  jednostce 

Państwowej  Straży  Pożarnej  student  ma  prawo  wybrać 

samodzielnie lub skorzystać  z propozycji Uczelni.

Cele ogólne kształcenia Celem  praktyki  jest  poznanie  zasad  funkcjonowania, 

planowania,  dokumentowania  i  archiwizacji  danych  oraz 

pracy w jednostce Państwowej Straży Pożarnej, jak również 

współpraca z zespołami ratownictwa medycznego.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej

Rodzaj  i  czas  trwania 

praktyki zawodowej

Obowiązkowa  praktyka  zawodowa  przewidziana  w 

kształceniu dla kierunku ratownictwo medyczne w oddziale 

Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej.

Czas trwania:  40 godzin  - IV semestr II roku

Miejsce praktyki Miejsce  odbywania  praktyki  zawodowej  w  oddziale 

Anestezjologii i  Intensywnej Opieki Medycznej student ma 

prawo  wybrać  samodzielnie  lub  skorzystać   z  propozycji 

Uczelni.

Cele ogólne kształcenia Celem  praktyki  jest  poznanie  zasad  funkcjonowania, 

dokumentowania  i  udzielania  świadczeń  medycznych  z 

zakresu  intensywnej  terapii,  jak  również  kształtowanie  i 

doskonalenie  umiejętności  rozpoznawania  stanu  zagrożenia 

życia  oraz  minimalizowanie  ryzyka  w  warunkach 

szpitalnych.  Modyfikowanie  działań  ratunkowych  i 
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pielęgnacyjnych  w  zależności  od  stanu  pacjenta  i 

uwarunkowań zewnętrznych.

Zespół Ratownictwa Medycznego

Rodzaj  i  czas  trwania 

praktyki zawodowej

Obowiązkowa  praktyka  zawodowa  przewidziana  w 

kształceniu dla kierunku ratownictwo medyczne w zespołach 

ratownictwa medycznego (podstawowych, specjalistycznych 

lub lotniczych).

Czas trwania:  120 godzin  - IV semestr II roku 

Miejsce praktyki Miejsce  odbywania  praktyki  zawodowej  w  zespołach 

ratownictwa medycznego (podstawowych, specjalistycznych 

lub lotniczych) student ma prawo wybrać samodzielnie lub 

skorzystać  z propozycji Uczelni.

Cele ogólne kształcenia Celem  praktyki  jest  poznanie  zasad  funkcjonowania, 

planowania,  dokumentowania  i  archiwizacji  danych  oraz 

pracy w zespołach ratownictwa medycznego (podstawowych, 

specjalistycznych lub lotniczych).

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Rodzaj  i  czas  trwania 

praktyki zawodowej

Obowiązkowa  praktyka  zawodowa  przewidziana  w 

kształceniu  dla  kierunku  ratownictwo  medyczne  w 

szpitalnym oddziale ratunkowym dla dzieci i dorosłych

Czas  trwania:   40  godzin  -  V  semestr  III  roku  (praktyka 

śródroczna)

Miejsce praktyki Miejsce  odbywania  praktyki  zawodowej  w  szpitalnym 

oddziale  ratunkowym  dla  dzieci  i  dorosłych  student  ma 

prawo  wybrać  samodzielnie  lub  skorzystać   z  propozycji 

Uczelni.

Cele ogólne kształcenia Celem  praktyki  jest  poznanie  zasad  funkcjonowania, 

planowania,  dokumentowania  i  archiwizacji  danych  oraz 

pracy  w  szpitalnym  oddziale  ratunkowych  dla  dzieci  i 

dorosłych.

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Rodzaj  i  czas  trwania 

praktyki zawodowej

Obowiązkowa praktyka zawodowa przewidziana w 

kształceniu dla kierunku ratownictwo medyczne w 

szpitalnym oddziale ratunkowym dla dzieci i dorosłych

Czas trwania:  80 godzin - VI semestr III roku (praktyka 

śródroczna)

Miejsce praktyki Miejsce  odbywania  praktyki  zawodowej  w  szpitalnym 

oddziale  ratunkowym  dla  dzieci  i  dorosłych  student  ma 

prawo  wybrać  samodzielnie  lub  skorzystać   z  propozycji 

Uczelni.

Cele ogólne kształcenia Celem  praktyki  jest  poznanie  zasad  funkcjonowania, 

planowania,  dokumentowania  i  archiwizacji  danych  oraz 

pracy  w  szpitalnym  oddziale  ratunkowych  dla  dzieci  i 

dorosłych.

Zespół Ratownictwa Medycznego
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Rodzaj  i  czas  trwania 

praktyki zawodowej

Obowiązkowa praktyka zawodowa przewidziana w 

kształceniu dla kierunku ratownictwo medyczne w zespołach 

ratownictwa medycznego (podstawowych, specjalistycznych 

lub lotniczych).

Czas trwania:  40 godzin - VI semestr III roku (praktyka 

śródroczna)

Miejsce praktyki Miejsce odbywania praktyki zawodowej w zespołach 

ratownictwa medycznego (podstawowych, specjalistycznych 

lub lotniczych) student ma prawo wybrać samodzielnie lub 

skorzystać  z propozycji Uczelni.

Cele ogólne kształcenia Celem praktyki jest poznanie zasad funkcjonowania, 

planowania, dokumentowania i archiwizacji danych oraz 

pracy w zespołach ratownictwa medycznego (podstawowych, 

specjalistycznych lub lotniczych).

Łącznie godzin:  488 godzin (3 miesiące)


