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1. Praktyka zawodowa jest obowiązkowa.  

2. Miejscem praktyki są medyczne laboratoria diagnostyczne: 

2.1. Na terenie Krakowa proponowane przez Uczelnię. 

2.2. Poza Krakowem proponowane przez studenta. 

 Student jest zobowiązany przedłożyć do Dziekanatu uzupełnioną przez kierownika 

danego laboratorium ankietę dotyczącą wyboru jednostki (plik do pobrania na stronie 

Uczelni). 

 Po weryfikacji ankiety, Koordynator praktyk decyduje czy dana jednostka spełnia 

wymogi i czy student może odbyć w niej praktyki zawodowe.  

3. Praktyka odbywa się zgodnie z harmonogramem praktyk, który jest przekazany 

studentom w celu, indywidualnego dla każdego studenta, wybrania terminów i jednostek, 

w których student będzie realizował praktykę zawodową 

4. Przed rozpoczęciem praktyk student jest zobowiązany pobrać, wydrukować, zbindować 

oraz oprawić dziennik praktyki zawodowej (link do dziennika znajduje się na stronie 

internetowej) 

5. Student, który zgłosi się na praktykę musi mieć ze sobą:  

 dziennik praktyk 

 odzież ochronną oraz obuwie zastępcze 

6. Kierownik laboratorium, w którym odbywa się praktyka zawodowa lub wyznaczony 

przez niego opiekun:  

 zapoznaje studenta z regulaminem pracy w laboratorium  

 ustala szczegółowy plan pracy studenta w czasie trwania praktyki 

 sprawuje bezpośrednią kontrolę nad pracą studenta w czasie trwania praktyki 

7. Ramowy program praktyk dla każdego roku dostępny jest na stronie Uczelni. 

8. Student skierowany na praktykę zobowiązany jest do:  

 przestrzegania przepisów obowiązujących w laboratorium  

 przestrzegania ustalonego przez kierownika/opiekuna porządku i dyscypliny pracy  

 przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej  
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 przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych  

 wykonywania poleceń opiekuna praktyki w miejscu jej wykonywania. 

9. Studenta obowiązuje prowadzenie dziennika praktyk, w którym codziennie odnotowuje 

zakres wykonywanych czynności. 

10. Warunkiem zaliczenia jest wykonywanie zleconych w trakcie praktyk przez Opiekuna 

zadań, przedstawienie dziennika praktyk dokumentującego przebieg pracy w każdym 

dniu praktyki, uzyskanie pozytywnej oceny praktyk przez Opiekuna praktyk w danym 

laboratorium (co najmniej ocena 3), a następnie uzyskanie zaliczenia praktyki przez 

Koordynatora praktyk.  

 


