
Instrukcja realizacji praktyk na jednolitych studiach magisterskich  

i studiach drugiego stopnia  na kierunku Fizjoterapia na Uniwersytecie Opolskim 

 

 

1. Realizacja praktyk na kierunku fizjoterapia jest obowiązkowa. Termin realizacji, czas 

trwania praktyki oraz liczbę przyznanych punktów ECTS określa program studiów dla 

danego kierunku, poziomu i profilu. 

2. Praktyki mogą odbywać się w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych lub w trakcie 

roku akademickiego – pod warunkiem, że nie kolidują z zajęciami dydaktycznymi. 

3. Praktyka powinna być realizowana w placówkach zapewniających możliwość realizacji 

efektów uczenia się  przewidzianych w ramach praktyki. Kryteria doboru miejsc 

kształcenia praktycznego dla kierunku fizjoterapia jednolite studia magisterskie i studia 

drugiego stopnia określa załącznik nr 13 do Instrukcji realizacji praktyk na jednolitych 

studiach magisterskich i studiach drugiego stopnia  na kierunku Fizjoterapia na 

Uniwersytecie Opolskim. 

4. Student realizuje praktykę zgodnie z programem studiów i harmonogramem praktyk 

określonym przez uczelnię na podstawie umowy/porozumienia w sprawie realizacji 

praktyk, załącznik nr 16 do Instrukcji realizacji praktyk na jednolitych studiach 

magisterskich i studiach drugiego stopnia  na kierunku Fizjoterapia na Uniwersytecie 

Opolskim. 

5. Student może ubiegać się o odbycie indywidualnej bezpłatnej praktyki po uzyskaniu 

zgody kierunkowego koordynatora praktyk na kierunku fizjoterapia – załącznik nr 14 

do Instrukcji realizacji praktyk na jednolitych studiach magisterskich i studiach 

drugiego stopnia  na kierunku Fizjoterapia na Uniwersytecie Opolskim oraz zgody 

placówki przyjmującej na praktykę – załącznik nr 15 do Instrukcji realizacji praktyk na 

jednolitych studiach magisterskich i studiach drugiego stopnia  na kierunku 

Fizjoterapia na Uniwersytecie Opolskim i po podpisaniu umowy/porozumienia.  

6. Opiekuna praktyki wyznacza właściciel/dyrektor placówki spośród zatrudnionych w tej 

placówce fizjoterapeutów. Opiekunem może być fizjoterapeuta z tytułem magistra, 

posiadający doświadczenie pedagogiczne nabyte m.in. w czasie prowadzenia 

praktycznej nauki zawodu. 

7. Opiekun praktyk prowadzi ewidencję czasu odbywania praktyki przez studenta. Student 

odbywa praktykę w wymiarze 8 godzin dydaktycznych na dobę, z wyłączeniem dni 

wolnych od pracy. Przedłużenie dobowego czasu wymiaru praktyki jest dopuszczalne, 



za zgodą studenta oraz koordynatora praktyk, nie więcej jednak niż do 12 godzin 

dydaktycznych. Zakres obowiązków opiekuna praktyk na jednolitych studiach 

magisterskich i studiach drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia określa załącznik nr 

17 do Instrukcji realizacji praktyk na jednolitych studiach magisterskich i studiach 

drugiego stopnia  na kierunku Fizjoterapia na Uniwersytecie Opolskim. 

8. W przypadku absencji chorobowej (udokumentowanej poświadczeniem lekarskim) lub 

nieobecnością z przyczyn innych uzasadnionych zdarzeniami losowymi, student 

zobowiązany jest do odpracowania opuszczonych godzin w czasie wyznaczonym przez 

opiekuna praktyki w danej placówce. 

9. Do nieobecności udokumentowanej, nieobjętej odpracowaniem przez studenta zalicza 

się: 

- nieobecność z powodu zawarcia małżeństwa, 

- nieobecność z powodu pogrzebu w najbliższej rodzinie, 

- nieobecność z powodu honorowego krwiodawstwa, 

- nieobecność z powodu wezwania do sądu, policji, prokuratury. 

10. Student po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni ma obowiązek do okazania opiekunowi 

praktyk zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktyk. 

11. Obowiązki studenta: 

a) W momencie rozpoczęcia praktyk student jest zobowiązany posiadać: 

- aktualna książeczkę zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych, 

- szczepienia ochronne w zakresie WZW typu B, 

- badania bakteriologiczne kału na nosicielstwo z wynikiem ujemnym, 

- ubezpieczenie NW i OC – poszerzone o ekspozycję zawodową, 

- inne dokumenty wymagane przez placówkę, 

- niezbędną odzież ochronną, obuwie i identyfikator. 

b) Student zobowiązany jest posiadać książeczkę zdrowia dla celów sanitarno  

– epidemiologicznych przez cały czas trwania praktyk i udostępnić ją do wglądu 

opiekunowi praktyk i pracownikom Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. 

c) W przypadku kontroli, za brak aktualnej książeczki, oraz aktualnego 

ubezpieczenia NW i OC odpowiedzialność, również finansową ponosi student. 

d) Przed rozpoczęciem praktyk student jest zobowiązany do przekazania 

kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt. 11a do kierunkowego 

koordynatora praktyk. 

 



Przez rozpoczęciem realizacji zadań wynikających z programu praktyki, student ma 

obowiązek:  

• zapoznać się z programem praktyk, 

• przestrzegać ustalonego harmonogramu i czasu odbywania praktyki, 

• systematycznie i aktywnie uczestniczyć w praktykach, 

• przestrzegać regulaminu organizacyjnego i porządku ustalonego w placówce,  

• przestrzegać przepisów prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 

a także przepisów przeciwpożarowych,  

• przestrzegać reżimu sanitarnego i aktualnych wytycznych w zakresie 

dezynfekcji i sterylizacji obowiązujących w danej placówce, 

• przestrzegać przepisów i zasad etycznych dotyczących wykonywania zawodu 

fizjoterapeuty, dochować tajemnicy zawodowej oraz innych tajemnic ustawowo 

chronionych, 

• dbać o bezpieczeństwo pacjentów, przestrzegać praw pacjenta, przestrzegać 

zasad kultury współżycia w stosunku do pacjentów i ich rodzin, personelu, 

opiekunów kształcenia praktycznego, koleżanek i kolegów. Z pełną troską 

traktować pacjentów oraz rzetelnie wywiązywać się z powierzonych mu zadań, 

• wykazać dbałość o aparaturę i sprzęt medyczny w placówce, 

• wykonywać sumiennie i starannie zadania wynikające z programu praktyki oraz 

poleceń bezpośredniego opiekuna praktyki i koordynatora praktyk, 

• prowadzić dokumentację praktyki w dzienniku praktyk, który stanowi 

dokumentację umiejętności teoretycznych i praktycznych studenta w różnych 

dziedzinach fizjoterapii,  

• wszelkie informacje w dzienniku praktyk dotyczące osób (pacjentów, 

personelu) muszą być umieszczane przez studenta z zachowaniem 

anonimowości, 

• w dzienniku praktyk student odnotowuje najistotniejsze informacje 

dokumentujące przebieg praktyki, np. krótkie opisy przypadków choroby  

i leczenia, opisy metod diagnostycznych, planowanie fizjoterapii, opisy 

metodyki wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych, opisy metod oceny 

postępów leczenia, wyniki leczenia, 

• w trakcie odbywania praktyki student nie może bez zgody opiekuna opuszczać 

placówki, 



• student ma obowiązek godnie reprezentować swoją uczelnię. 

12. Prawa studenta: 

a) Student ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia podczas 

realizacji praktyk. 

b) Uzyskać niezbędną pomoc merytoryczną w zakresie wykonywanych w ramach 

praktyki procedur diagnostycznych i terapeutycznych oraz w prowadzeniu 

dokumentacji z zakresu diagnozowania choroby, planowania i oceniania procesu 

rehabilitacji. 

c) Uzyskać wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego 

użytkowania sprzętów wykorzystywanych w procedurach diagnostycznych  

i terapeutycznych prowadzonych w ramach praktyki. 

d) Odbyć praktykę w warunkach zgodnych z przepisami BHP. 

e) Student ma prawo do 0,5 godz. przerwy na spożycie posiłku w miejscu i czasie 

wyznaczonym przez opiekuna praktyk. 

f) Student ma prawo do obiektywnej oceny postępów w nauce. 

13. Zasady zaliczenia praktyk 

13.1.Warunkiem zaliczenia praktyk jest: 

a) Obecność studenta na praktyce. 

b) Osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się. 

c) Właściwa postawa wobec pacjentów i personelu. 

d) Potwierdzenie w dzienniku praktyk zrealizowania praktyki.  

13.2.Poświadczenie na indywidualnej karcie praktyki (właściwe dla realizowanej praktyki) 

załączniki nr 7, 8, 9, 10, 11, 12,  do Instrukcji realizacji praktyk na jednolitych studiach 

magisterskich i studiach drugiego stopnia  na kierunku Fizjoterapia na Uniwersytecie 

Opolskim oraz karcie weryfikacji efektów uczenia się uzyskanych w wyniku odbytej 

praktyki (właściwe dla realizowanej praktyki) załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, do Instrukcji 

realizacji praktyk na jednolitych studiach magisterskich i studiach drugiego stopnia  

na kierunku Fizjoterapia na Uniwersytecie Opolskim. 

13.3.Szczegółowe kryteria oceny studenta po dobyciu praktyk zawodowych: 

Ocenę bardzo dobry otrzymuje student, który: 

a) Przestrzega regulaminu praktyk, 

b) Przestrzega wewnętrznych przepisów obowiązujących w placówce, 

c) Wykazuje nienaganną postawę w stosunku do pacjenta i personelu placówki, 



d) Dostrzega potrzeby i problemy pacjenta oraz sprawnie podejmuje stosowne 

działania, 

e) Samodzielnie i sprawnie realizuje powierzone zadania, również w sytuacjach 

nietypowych i trudnych, 

f) Prezentuje wysoki poziom wiedzy teoretycznej, 

g) Jest chętny do pracy, zaangażowany i systematycznie przygotowany do zajęć, 

h) Wykazuje wysoki poziom umiejętności we współpracy z zespołem 

terapeutycznym, 

i) Przestrzega ogólnie przyjęte normy kulturowe, etyczne, koleżeńskie i pracy 

zespołowej, 

j) Przestrzega terminów zaliczeń. 

Ocenę dobry plus otrzymuje student, który: 

a) Przestrzega regulaminu praktyk, 

b) Przestrzega wewnętrznych przepisów obowiązujących w placówce, 

c) Wykazuje nienaganną postawę w stosunku do pacjenta i personelu placówki, 

d) Po niewielkim ukierunkowaniu przez opiekuna dostrzega potrzeby i problemy 

pacjenta oraz sprawnie podejmuje stosowne działania, 

e) Po niewielkim ukierunkowaniu przez opiekuna samodzielnie i sprawnie realizuje 

powierzone zadania również w sytuacjach nietypowych i trudnych, 

f) Prezentuje dobre przygotowanie teoretyczne, 

g) Jest chętny do pracy, zaangażowany i przygotowany do zajęć, 

h) Wykazuje bardzo dobry poziom umiejętności we współpracy z zespołem 

terapeutycznym, 

i) Przestrzega ogólnie przyjęte normy kulturowe, etyczne, koleżeńskie i pracy 

zespołowej, 

j) Przestrzega terminów zaliczeń. 

Ocenę dobrą otrzymuje student, który: 

a) Przestrzega regulaminu praktyk, 

b) Przestrzega wewnętrznych przepisów obowiązujących w placówce, 

c) Wykazuje nienaganną postawę w stosunku do pacjenta i personelu placówki, 

d) Po niewielkim ukierunkowaniu przez opiekuna dostrzega potrzeby i problemy 

pacjenta oraz  podejmuje stosowne działania, 

e) Po niewielkim ukierunkowaniu przez opiekuna i sprawnie realizuje powierzone 

zadania, 



f) Prezentuje dobre przygotowanie teoretyczne, 

g) Jest chętny do pracy i przygotowany do zajęć, 

h) Wykazuje dobry poziom umiejętności we współpracy z zespołem terapeutycznym, 

i) Przestrzega ogólnie przyjęte normy kulturowe, etyczne, koleżeńskie i pracy 

zespołowej, 

j) Przestrzega terminów zaliczeń. 

Ocenę dostateczny plus otrzymuje student, który: 

a) Wymaga nadzoru w przestrzeganiu regulaminu praktyk, 

b) Wymaga nadzoru w przestrzeganiu wewnętrznych przepisów obowiązujących  

w placówce, 

c) Wykazuje właściwą postawę w stosunku do pacjenta i personelu placówki, 

d) Dostrzega potrzeby i problemy pacjenta oraz  podejmuje stosowne działania 

dopiero po ukierunkowaniu przez opiekuna, 

e) Realizuje powierzone zadania po ukierunkowaniu przez opiekuna, 

f) Prezentuje przygotowanie teoretyczne, które wymaga usystematyzowania, 

g) Nie zawsze jest przygotowany do zajęć, 

h) Wykazuje umiejętności we współpracy z zespołem terapeutycznym, które 

wymagają doskonalenia, 

i) Nie zawsze przestrzega ogólnie przyjęte normy kulturowe, etyczne, koleżeńskie  

i pracy zespołowej, 

j) Nie zawsze przestrzega terminów zaliczeń. 

Ocenę dostateczny otrzymuje student, który: 

a) Wymaga ścisłego nadzoru w przestrzeganiu regulaminu praktyk, 

b) Wymaga ścisłego nadzoru w przestrzeganiu wewnętrznych przepisów 

obowiązujących w placówce, 

c) Wykazuje właściwą postawę w stosunku do pacjenta i personelu placówki, 

d) Dostrzega potrzeby i problemy pacjenta oraz  podejmuje stosowne działania 

dopiero po ukierunkowaniu przez opiekuna, 

e) Realizuje powierzone zadania po ukierunkowaniu przez opiekuna, 

f) Prezentuje przygotowanie teoretyczne, które wymaga usystematyzowania, 

g) Nie zawsze jest przygotowany do zajęć, 

h) Wykazuje mało zadawalający poziom umiejętności we współpracy z zespołem 

terapeutycznym, 



i) Nie zawsze przestrzega ogólnie przyjęte normy kulturowe, etyczne, koleżeńskie  

i pracy zespołowej. 

j) Nie zawsze przestrzega terminów zaliczeń. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który: 

a) Nie przestrzega regulaminu praktyk, 

b) Nie przestrzega wewnętrznych przepisów obowiązujących w placówce, 

c) Wykazuje niewłaściwą postawę w stosunku do pacjenta i personelu placówki, 

d) Nie dostrzega potrzeb i problemów pacjenta oraz  nie podejmuje stosownych 

działania nawet po ukierunkowaniu przez opiekuna, 

e) Ma poważne trudności w wykonywaniu powierzonych zadań nawet po 

ukierunkowaniu przez opiekuna, 

f) Przygotowanie teoretyczne wymaga usystematyzowania, 

g) Nie przygotowuje się do zajęć, 

h) Nie uczestniczy w zajęciach, 

i) Nie potrafi współpracować z zespołem terapeutycznym, 

j) Nie przestrzega ogólnie przyjętych norm kulturowych, etycznych, koleżeńskich  

i pracy zespołowej, 

k) Nie przestrzega terminów zaliczeń. 

13.4. 

a) Realizacja praktyki zostaje potwierdzona w dzienniku praktyk, na indywidualnej 

karcie praktyki oraz karcie weryfikacji efektów uczenia się uzyskanych w wyniku 

odbytej praktyki (właściwe dla realizowanej praktyki) przez opiekuna 

wyznaczonego przez placówkę. 

b) Po zakończeniu praktyk i uzyskaniu zaliczenia praktyki student przedkłada 

uzupełniony dziennik praktyk, indywidualną kartę praktyk oraz kartę weryfikacji 

efektów uczenia się (właściwe dla realizowanej praktyki) kierunkowemu 

koordynatorowi praktyk najpóźniej na dwa tygodnie przed ostatecznym terminem 

wpisu oceny do systemu USOS. 

c) Koordynator praktyk dokonuje wpisu oceny z praktyki do systemu USOS. 

14. Każdy student przed przystąpieniem do praktyk ma obowiązek do zapoznania się  

z Regulaminem organizacji praktyk w Uniwersytecie Opolskim i instrukcją realizacji 

praktyk na jednolitych studiach magisterskich i studiach drugiego stopnia  na kierunku 

Fizjoterapia na Uniwersytecie Opolskim. 



15. Przed rozpoczęciem praktyk student podpisuje oświadczenie, że zapoznał się  

z Regulaminem organizacji praktyk w Uniwersytecie Opolskim i Instrukcją realizacji 

praktyk na jednolitych studiach magisterskich i studiach drugiego stopnia na kierunku 

Fizjoterapia na Uniwersytecie Opolskim oraz oświadczenie o konieczności posiadania 

dokumentów niezbędnych do realizacji praktyk, załącznik nr 18 (oświadczenie 

studenta). 

16. Student jednolitych studiów magisterskich na piątym roku studiów realizuje praktykę 

zawodową – fizjoterapeutyczną ciągłą określoną w Ustawie o zawodzie fizjoterapeuty 

z dnia 25 września 2015 r. oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 lutego 2017 

r. w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów i 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia 

fizjoterapeutów. 

 

 

 


