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PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH 

dla studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

studentów II roku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia 

studentów I roku stacjonarnych/niestacjonarnych studiów drugiego stopnia 
 

Termin odbywania studenckich praktyk: 

Praktykę zawodową należy zrealizować w roku akademickim 2015/2016 do 16 września 2016 r. w czasie 

wynoszącym 160 godz. dydaktycznych dla stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i niestacjonarnych studiów 

drugiego stopnia bądź 140 godz. dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia (1godz. dydaktyczna = 45 minut). 

Szczegółowy harmonogram praktyki sporządza się pod kierunkiem opiekuna merytorycznego praktyki.  

Student zobowiązany jest do prowadzenia rejestracji wykonywanych praktyk. 

 

Cel praktyki: 

Praktyki stanowią integralną część programu kształcenia studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego, studentów II roku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz I roku stacjonarnych i 

niestacjonarnych studiów drugiego stopnia. 

 zapoznanie się studenta z działalnością Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza, 

ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania jednostek organizacyjnych Izby wykonujących zadania 

samorządu lekarskiego wynikające z ustawy o izbach lekarskich’ 

 Próba zastosowania wiedzy teoretycznej w realnej sytuacji pracy danej jednostki. 

 

Program praktyk obejmuje: 

 Poszerzenie wiedzy studentów na temat samorządu lekarskiego, zapoznanie się z jego funkcją, zadaniami i 

celami; 

 Wykonywaniem konkretnych zadań w określonych komórkach organizacyjnych OIL w Warszawie, w której 

odbywa się praktyka. 

 

Program praktyki zawiera w szczególności zagadnienia: 

 Zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem OIL w Warszawie, w tym w szczególności: 

- organami OIL w Warszawie, 

- strukturą organizacyjną oraz regulaminem organizacyjnym biura,  

- regulaminem pracy, przepisami dotyczącymi tajemnicy służbowej oraz przepisami bhp i ppoż., 

- procesem podejmowania decyzji. 

 Zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu funkcjonowania: 

- Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza i Lekarza Dentysty, 

- Komisji ds. Prywatnych Praktyk, 

- Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, 

- Okręgowego Sądu Lekarskiego, 

- Komisji Bioetycznej, 

- Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów. 

 Zapoznanie się z zadaniami i organizacją pracy na określonych stanowiskach.  

 Włączenie się w proces funkcjonowania danej jednostki organizacyjnej, stopniowe uczestniczenie w 

zleconych pracach związanych z bieżącą działalnością jednostki.   

W trakcie trwania praktyk, za zgodą Dyrektora Biura OIL w Warszawie na pisemny „Wniosek o udostępnienie 

materiałów do pisania pracy dyplomowej” (załącznik nr 3 do porozumienia), student może zbierać niezbędne mu 

materiały do wykorzystania w swojej pracy dyplomowej. 
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