Zasady odbywania praktyki fizjoterapeutycznej w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej
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Praktyka fizjoterapeutyczna jest realizowana zgodnie z planem studiów na kierunku fizjoterapia.
Praktykant szuka miejsca na praktykę fizjoterapeutyczną samodzielnie i jej szczegóły uzgadnia z
kierownictwem placówki lub korzysta z ofert Uczelni.
Uczelnia nie pokrywa kosztów związanych z organizacją i realizacją praktyki fizjoterapeutycznej. Koszt
organizacji i jej realizacji pokrywa Praktykant.
W przypadku, gdy Praktykant korzysta z pośrednictwa Uczelni w organizacji praktyki fizjoterapeutycznej
i Uczelnia ponosi koszty związane z ich organizacją, Uczelnia obciąża studenta kosztami związanymi z
realizacją praktyki, zgodnie z cennikiem realizacji praktyk w danej placówce medycznej.
Praktykant na czas praktyki fizjoterapeutycznej ubezpiecza się samodzielnie w zakresie OC i NNW bez
udziału Uczelni.
Praktykant posiada szczepienie p/WZW oraz badanie na brak nosicielstwa Salmonelli a także ubiór
(uniform) i obuwie ochronne, identyfikator.
Praktykant odbywa praktykę fizjoterapeutyczną w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (45-minutowych)
na dobę, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Przedłużenie dobowego czasu wymiaru praktyki jest
dopuszczalne, za zgodą praktykanta, nie więcej jednak niż do 12 godzin dydaktycznych. Przedłużony
dobowy wymiar czasu praktyki jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu praktyki w
innych dniach lub dniami wolnymi od praktyki w przyjętym w danym podmiocie leczniczym okresie
rozliczeniowym, lub skróceniem praktyki.
Praktyka fizjoterapeutyczna może być realizowana w podmiotach leczniczych – publicznych i
niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szpitalach, klinikach, sanatoriach oraz w ośrodkach
szkolno-wychowawczych czy klubach sportowych, w których wykonywane są zabiegi
fizjoterapeutyczne, pozwalające na realizację efektów uczenia się.
Warunkiem przystąpienia do praktyki fizjoterapeutycznej jest dostarczenie przez studenta do
Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk podpisanych oryginałów :
a) Formularza zgłoszenia
b) Porozumienia
c) Klauzuli informacyjnej (RODO)
Dokumenty, o których mowa w pkt.9 należy dostarczyć do Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk przed
przystąpieniem do realizacji praktyki fizjoterapeutycznej.
Zakładowy Opiekun Praktyk w placówce zapoznaje Praktykanta na początku praktyki z harmonogramem
pracy, zakresem zadań oraz sposobem ich wykonywania na wyznaczonych stanowiskach, przeprowadza
instruktaż stanowiskowy.
W przypadku odbywania praktyki fizjoterapeutycznej w kilku podmiotach leczniczych lub odbywania jej
z przerwami, wpisy w dzienniku praktyki obejmują informacje dotyczące przebiegu kolejnych etapów
praktyki w każdym z podmiotów leczniczych, z uwzględnieniem dat rozpoczęcia i zakończenia okresu
ich trwania. Odbycie praktyki potwierdza kierownik podmiotu leczniczego, w którym była odbywana
praktyka.
Realizując zadania wynikające z programu praktyki, Praktykant: sumiennie i starannie wykonuje
powierzone czynności i zadania; przestrzega ustalonego harmonogramu i czasu odbywania praktyki;
przestrzega przepisów i zasad etycznych dotyczących wykonywania zawodu fizjoterapeuty; przestrzega
regulaminu organizacyjnego i porządku ustalonego w podmiocie leczniczym; przestrzega przepisów
prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych; dba o
dobro podmiotu leczniczego, chroni jego mienie oraz dochowuje tajemnicy zawodowej oraz innych
tajemnic ustawowo chronionych; przestrzega zasad współżycia społecznego.
Po zakończeniu praktyki Praktykant przedkłada dziennik praktyk Zakładowemu Opiekunowi Praktyk,
który wystawia opinię i ocenę na temat przebiegu praktyki realizowanej przez Praktykanta w zakresie
przygotowania teoretycznego do wykonywanej pracy, umiejętności praktycznych i kompetencji
społecznych a następnie, przekazuje dziennik do Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk, który weryfikuje
dokumentację i dokonuje wpisu oceny do Wirtualnej Uczelni.
W przypadku niezdolności do odbywania praktyki fizjoterapeutycznej z powodu choroby lub innych
zdarzeń losowych Zakładowy Opiekun Praktyk ustala w porozumieniu z Praktykantem termin realizacji
ramowego programu praktyki w zakresie umiejętności, których praktykant nie zrealizował.
Szczegółową organizację praktyk reguluje Regulamin Praktyk realizowanych w Akademii WSB w
Dąbrowie Górniczej.

