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REGULAMIN  

ORGANIZACJI STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH  

NA KIERUNKU TECHNIKI DENTYSTYCZNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA  

NA ODDZIALE STOMATOLOGICZNYM WYDZIAŁU LEKARSKIEGO  

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI  

Z DNIA 1 CZERWCA 2020 ROKU 

 

§ 1 

Niniejszy regulamin dotyczy organizacji studenckich praktyk zawodowych objętych planem studiów 

prowadzonych na kierunku Techniki dentystyczne studia pierwszego stopnia (studia stacjonarne 

o profilu praktycznym) na Oddziale Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

§ 2 

Studenci kierunku Techniki dentystyczne pierwszego stopnia w Oddziale Stomatologicznym 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zwanego dalej Oddziałem, są zobowiązani do odbycia praktyk 

zawodowych, zwanych dalej praktykami, ujętych w programie studiów z zaliczeniem na ocenę zgodnie 

z programami praktyk na poszczególnych latach studiów. 

§ 3 

Wymiar praktyk reguluje art. 67 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 

2018 roku (Dz. U. z dn. 30.08.2018r., poz. 1668) z kolejnymi zmianami oraz zgodny z powyższym 

Załącznik nr 22 do uchwały nr 321/2019 z dnia 26 września 2019 roku Senatu Uniwersytetu 

Medycznego – program studiów: kierunek Techniki dentystyczne I stopnia.  

§ 4 

Dziekanat Oddziału odpowiada za stronę administracyjną realizowania praktyk, w tym za: 

1. Przygotowanie skierowań na praktyki dla studentów, którzy będą odbywać praktyki 

w placówkach zewnętrznych; 

2. Przygotowanie imiennej listy studentów, którzy będą odbywać praktyki w Pracowni Technik 

Dentystycznych Instytutu Stomatologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi 

3. Przygotowanie i aktualizowanie porozumień (zgodnie z obowiązującym wzorem) z placówkami 

(pracowniami protetycznymi) przyjmującymi na praktyki. 

§ 5 

1. Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Nauczania Oddziału Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego 

powołuje kierownika praktyk zawodowych. 

2. Kierownik praktyk zawodowych wyznacza opiekuna praktyk spośród nauczycieli akademickich 

na danym roku, który sprawuje bezpośredni nadzór nad przebiegiem praktyk zawodowych.  

3. Do obowiązków kierownika praktyk należy: 

a. nadzór nad praktykami zawodowymi na kierunku Techniki dentystyczne pierwszego 

stopnia;  
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b. organizacja spotkań z opiekunami praktyk i starostami roku; 

c. zapisy studentów na praktyki w Pracowni Technik Dentystycznych Instytutu Stomatologii 

Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.  

d. wykonywanie innych czynności zleconych przez ww. Prodziekana. 

§ 6 

1. Studenci kierunku Techniki dentystyczne zobowiązani są do odbywania praktyk zawodowych 

w wymiarze zgodnym z obowiązującym programem studiów.  

2. Łączny wymiar praktyk dla całego cyklu studiów na ww. kierunku to 24 tygodnie (720h), 

odpowiadają mu 24 punkty ECTS.  

3. Jeden dzień praktyk rozumiany jest jako 6h zajęć praktycznych studenta w pracowni 

protetycznej. 

4. Student powinien odbyć po 8 tygodni zajęć praktyk zawodowych na każdym roku studiów.  

§ 7 

1. Praktyki zawodowe dla studentów Technik dentystycznych pierwszego stopnia Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi mogą odbywać się w Pracowni Technik Dentystycznych Instytutu 

Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zależności od dostępności miejsc. Za zapisy 

oraz informację o liczbie dostępnych miejsc na praktyki odpowiada opiekun praktyk. 

2. Praktyki zawodowe dla studentów Technik dentystycznych pierwszego stopnia Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi mogą odbywać się w pracowniach protetycznych na terenie całego kraju 

oraz – za zgodą odpowiedniego – za granicą.  

3. W przypadku odbywania praktyk zawodowych w placówkach zewnętrznych, placówka może 

wymagać od Uczelni zawarcia Porozumienia na odbycie praktyk. W takim przypadku student 

dostarcza do Dziekanatu wydrukowaną i podpisaną przez jednostkę zgodę na praktyki. Na tej 

podstawie Uczelnia zawiera porozumienie z placówką, w której student będzie odbywał praktyki 

zawodowe. 

§ 8 

1. Praktyki zawodowe na kierunku Techniki dentystyczne mogą odbywać się w dowolnych 

miesiącach w ciągu danego roku studiów, jeżeli nie kolidują z planowanymi zajęciami oraz sesją 

egzaminacyjną.  

2. W przypadku odbywania praktyk w Pracowni Technik Dentystycznych Instytutu Stomatologii 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi harmonogram praktyk uzgadniany jest z opiekunem praktyk.  

3. W przypadku praktyk realizowanych w pracowniach zewnętrznych termin rozpoczęcia 

i zakończenia praktyk oraz harmonogram ustalany jest w porozumieniu z placówką. Zmiany tych 

terminów spowodowane chorobą lub innymi okolicznościami, których nie można było 

przewidzieć przed wyznaczeniem harmonogramu odbywania praktyk zawodowych, mogą 

nastąpić po uzgodnieniu z placówką, w której praktyki miały się odbywać lub są realizowane.  
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4. Nieobecność studenta na praktykach zawodowych może być usprawiedliwiona jedynie 

zwolnieniem lekarskim. Nieobecność dłuższa niż 1 tydzień (5 dni roboczych) w danym roku 

akademickim powoduje konieczność przedłużenia praktyki o odpowiedni okres. Ostateczną 

decyzję o konieczności przedłużenia praktyki zawodowej podejmuje Kierownik praktyk.  

§ 9 

1. Praktyki podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Zaliczenie następuje wraz z zaliczeniem roku.  

2. Zaliczenie: 

a. w semestrze II – 8 tyg., 8 pkt. ECTS – praktyki zawodowe z zakresu techniki dentystycznej; 

b. w semestrze IV - 8 tyg., 8 pkt. ECTS – praktyki zawodowe z zakresu techniki dentystycznej; 

c. w semestrze VI - 8 tyg., 8pkt. ECTS – praktyki zawodowe z zakresu techniki dentystycznej. 

3. Praktyki zawodowe realizowane mogą być w semestrze I i II (zaliczenie w semestrze letnim - 

II); semestrze III i IV (zaliczenie w semestrze letnim - IV); semestrze V i VI (zaliczenie 

w semestrze letnim - VI) w pracowni protetycznej. 

4. Podstawą zaliczenia jest dostarczenie do Dziekanatu podpisanej i opieczętowanej Karty praktyk 

zawodowych właściwej dla danego roku studiów (Załącznik 1, 2, lub 3). 

5. Termin rozliczenia praktyk zawodowych przez studenta w danym roku studiów upływa 

z ostatnim dniem letniej sesji poprawkowej, zgodnie z kalendarium na dany rok akademicki. 

Zaliczenie praktyki zawodowej jest warunkiem zaliczenia roku.  

6. Opiekun praktyk w danej placówce poświadcza na Karcie praktyk zawodowych (Załącznik 

nr 1, 2 lub 3) zaliczenie wraz z oceną na podstawie obecności oraz zdobytej wiedzy 

i umiejętności studenta.  

7. Praktyki mogą być także zaliczone, jeśli zostały zrealizowane w innym czasie wynikającym 

z przerwy w toku studiów, na innym kierunku studiów (jeśli program i efekty uczenia się 

zrealizowanej praktyki zawodowej są zbieżne) lub w innej Uczelni, a program praktyk i efekty 

uczenia się są zbieżne z programem praktyk i efektami uczenia się praktyk zawodowych na 

kierunku Techniki dentystyczne pierwszego stopnia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

Odpowiedni Prodziekan podejmuje decyzję w tej sprawie, po zasięgnięciu opinii Kierownika 

praktyk. 

8. Ostatecznego zaliczenia praktyk zawodowych dokonuje powołany przez ww. Prodziekana 

Kierownik praktyk zawodowych wpis oceny do indeksu elektronicznego studenta. 

9. W przypadkach indywidualnych uzasadnionych odpowiednią dokumentacją, za zgodą 

Kierownika praktyk zawodowych dla kierunku Techniki dentystyczne lub ww. Prodziekana 

harmonogram odbywania praktyk oraz warunki zaliczenia mogą zostać zmienione.  

§ 10 

1. Zakres tematyczny praktyk dla poszczególnych lat studiów odpowiada efektom uczenia się i daje 

możliwość uzyskania przez studentów praktycznej wiedzy i umiejętności w czasie ich trwania.  

2. Studenci zobowiązani są do zapoznania się z dokumentami udostępnionymi na stronie www 

Oddziału Stomatologicznego: Regulaminem organizacji studenckich praktyk zawodowych na 
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kierunku Techniki dentystyczne studia pierwszego stopnia oraz Kartą praktyk zawodowych 

(Załącznik nr 1, 2 lub 3). 

§ 11 

1. Student odbywający praktyki zawodowe na kierunku Techniki dentystyczne zobowiązany jest 

do: 

a. Zapoznania się z regulaminem praktyk; 

b. Sumiennego wykonywania zadań wynikających z programu praktyk; 

c. Stosowania się do wskazówek i poleceń osoby nadzorującej, opiekuna, przełożonego; 

d. Przestrzegania obowiązującego w danej placówce regulaminu pracy; 

e. Przestrzegania dyscypliny pracy w danej placówce; 

f. Informowania przełożonych o nieprawidłowościach dostrzeżonych w trakcie realizacji 

praktyki; 

g. Ścisłego przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych; 

h. Ścisłego przestrzegania przepisów BHP i ppoż.; 

i. Pokrycia ewentualnych kosztów utrzymania i zakwaterowania; 

j. Godnego reprezentowania Uczelni w instytucji, w której odbywana jest praktyka; 

2. Posiadania na czas trwania praktyki aktualnych badań lekarskich oraz ubezpieczenia we 

własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności 

cywilnej (OC). 

3. Student odbywający praktykę ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z winy umyślnej 

powstałe w placówce przyjmującej na praktyki podczas odbywania praktyk zawodowych.  

§ 12 

Praca wykonywana w ramach odbywanej praktyki zawodowej ma charakter nieodpłatny. Studentowi, 

z tytułu praktyki nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ani 

zwrot poniesionych kosztów z tego tytułu. 

§ 13 

Student w trakcie odbywania praktyk podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie 

przepisów obowiązujących w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz za czyny uchybiające godności 

studenta (§50 Uchwały nr 312/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku Senatu Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi). 

 


