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Wydział Farmaceutyczny 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK WAKACYJNYCH 

dla studentów IV roku Wydziału Farmaceutycznego – kierunek farmacja  

W PRZEMYŚLE FARMACEUTYCZNYM, LABORATORIUM KONTROLI LEKÓW 

LUB W STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ 

 ROK AKADEMICKI 2019 /2020 

 

1) Cel praktyki:  

Celem praktyki jest zapoznanie Studenta z całokształtem funkcjonowania Jednostki, w której 

Student odbywa praktykę oraz kształtowanie i utrwalanie cech wymaganych w zawodzie 

farmaceuty. 

 

2) Regulamin praktyki: 

 Zgodnie z treścią §4 pkt. 1 Zarządzenia nr 66 / 18 Rektora Uniwersytetu Medycznego 

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2018 roku „w sprawie 

ustalenia Regulaminu praktyk wakacyjnych / zawodowych realizowanych przez studentów 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu”, Wydział organizuje praktyki Studentom w ramach 

podpisanych przez Uczelnię porozumień. Organizacja praktyk w wybranym przez Studenta 

podmiocie, wymaga złożenia przez Studenta stosownej dokumentacji oraz zgody Opiekuna 

praktyk.  

 Warunkiem rozpoczęcia praktyki jest złożenie pisemnej zgody na przyjęcie Studenta na 

praktykę przez daną Jednostkę (wg wzoru Zaświadczenia) oraz podpisanie Porozumienia 

pomiędzy Jednostką, w której Student chce odbyć praktykę, a Uniwersytetem Medycznym 

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

 Po podpisaniu Zaświadczenia o możliwości przyjęcia Studenta na praktykę przez daną 

Jednostkę, wyznaczony Opiekun (nauczyciel akademicki) z Uczelni indywidualnie 

zatwierdza przewidziany program praktyki studenckiej w danej Jednostce ustalony  

z Opiekunem ze strony Jednostki i przygotowuje stosowne Porozumienie pomiędzy 

Stronami (Jednostka i Uczelnia). 

 Po podpisaniu Porozumienia przez obie Strony, Student otrzymuje Skierowanie 

na praktykę, które upoważnia go do odbycia praktyki w danej Jednostce. 

 Praktykę wakacyjną należy odbyć w terminie pomiędzy 01.07.2020r. a 11.09.2020r. 

Odbycie praktyki w innym terminie wymaga uzyskania przez Studenta indywidualnej 

zgody Dziekana Wydziału Farmaceutycznego. 

 Student odbywa praktykę w wymiarze minimum 160 h dydaktycznych (jedna godzina 

dydaktyczna trwa 45 minut).  

 Czas trwania praktyki wynosi 20 dni roboczych – 8 h dydaktycznych dziennie (bez sobót, 

niedziel i świąt). 
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 Pracownik Jednostki, pełniący funkcję Opiekuna Studenta, ma za zadanie zapoznać 

Studenta z właściwymi zasadami BHP, wymaganymi podczas pracy w Jednostce, których 

Student jest zobowiązany przestrzegać. 

 Student ma obowiązek posiadania ubezpieczenia od OC (zawierane za pośrednictwem 

Uczelni a firmą ubezpieczeniową i / lub dodatkowe indywidualne wg wymagań). 

 Jeśli jest wymagane - Student ma obowiązek posiadania własnej odzieży ochronnej (np. 

fartuch, obuwie i in.), identyfikatora imiennego z logo Uczelni, zaświadczenia  

o szczepieniu przeciw WZW typu B (jeżeli jest wymagane), aktualnej książeczki do celów 

sanitarno – epidemiologicznych (jeżeli jest wymagana). 

 Student w czasie praktyki ma obowiązek prowadzenia założonego samodzielnie Zeszytu 

Praktyk z notatkami bieżącymi lub Dokumentacji Danej Jednostki oraz otrzymanego 

Dziennika Praktyk, w którym codziennie odnotowuje godziny odbywania praktyki  

i wykonane czynności. 

 W razie nieobecności (spowodowanej chorobą lub innym zdarzeniem losowym) Student 

jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Opiekuna praktyki w Jednostce oraz 

jej niezwłocznego zgłoszenia i usprawiedliwienia (na podstawie zwolnienia lekarskiego lub 

innego dokumentu) właściwemu Opiekunowi praktyki ze strony Uczelni.  

 Każda nieobecność musi zostać odnotowana w Dzienniku Praktyk i odrobiona w terminie 

uzgodnionym z Kierownikiem Jednostki i Opiekunem ze strony Uczelni. 

 Zaliczenie praktyki odbywa się u wyznaczonego Opiekuna praktyki (nauczyciela 

akademickiego) w Katedrze i  Zakładzie Technologii Postaci Leku. Student, który ukończył 

praktykę wakacyjną do dnia 31.08.2020r. jest zobowiązany do jej zaliczenia do dnia 

07.09.2020r. Pozostali Studenci mają obowiązek zaliczyć praktykę w najbliższym 

możliwym terminie, nie później jednak, niż do 14.09.2020r. Zaliczenie polega na rozmowie 

oceniającej przebieg praktyki i nabyte umiejętności praktyczne oraz rzetelnym wypełnieniu 

ankiety dotyczącej odbytej praktyki.  

Dokumenty wymagane do uzyskania zaliczenia u wyznaczonego Opiekuna (nauczyciela 

akademickiego):  

1/. wypełniony Dziennik Praktyk z opinią Opiekuna praktyki z Jednostki, w której Student 

odbył praktykę (ewentualnie: wypełniony Zeszyt Praktyk); 

2/. Zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki w Jednostce; 

każdy z dokumentów musi zostać opatrzony pieczęcią danej Jednostki i Opiekuna praktyki 

w Jednostce. 

 

 Opiekunem studenckich praktyk wakacyjnych w przemyśle farmaceutycznym, 

laboratorium kontroli leków lub w stacji sanitarno - epidemiologicznej ze strony Uczelni w 

roku akademickim 2019 / 2020 jest: mgr farm. Beata Czarczyńska – Goślińska (e-mail: 

bgoslinska@ump.edu.pl, tel.: 61 854 – 66 - 58, fax: 61 854 - 66- 66 lub Sekretariat Katedry 

TPL tel.: 61 854 – 66 - 55). 

 

 Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Wydziałowego 

Kierownika Studenckich Praktyk Wakacyjnych i Zawodowych w oparciu o Zarządzenie 

nr 66 / 18 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  

z dnia 25 czerwca 2018 roku i inne obowiązujące akty prawne. 
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