


 Dziennik praktyk należy 
wypełniać w sposób 
staranny i czytelny. 

 W miejscu „opiekun z 
ramienia uczelni” należy 
wpisać imię i nazwisko 
osoby, która pełni 
obowiązki opiekuna 
merytorycznego praktyk z 
ramienia uczelni. 

 Zaliczenie praktyki 
(miejsce do tego 
przeznaczone znajduje 
się na dole strony) 
wypełnia opiekun z 
ramienia uczelni. 



 Dziennik praktyk 

składa się z 

określonej liczby 

stron. 

 Liczba stron 

może ulec 

zmianie, jeśli 

strona 2 zostanie 

powielona przez 

studenta. 
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 Oceny stopnia 
osiągnięcia przez 
studenta efektów 
kształcenia dokonuje 
opiekun z ramienia 
instytucji. 

 Ocenie należy 
poddawać efekty 
kształcenia, które 
faktycznie są realizowane 
w danej placówce. 

 Jeśli dany efekt nie jest 
realizowany, nie należy 
przy nim stawiać oceny. 
Pole może pozostać 
puste lub zostać 
skreślone. 



 Szczególną uwagę 
należy zwrócić na 
efekty zaznaczone 
na obrazie 
strzałkami. Jeśli NIE są 
one realizowane 
podczas praktyki (np. 
ze względu na brak 
odpowiedniego 
sprzętu i aparatury) 
nie należy ich 
uwzględniać przy 
ocenianiu studenta. 



 Jeśli część treści efektu jest realizowana 

podczas praktyk należy ją podkreślić 

lub należy skreślić te treści, które nie są 

realizowane. 



 Student odbył praktykę w zakładzie 
diagnostyki obrazowej wyposażonym w 
aparaturę rentgenowską, tomograf 
komputerowy oraz densytometr. 

 Należy skreślić aparaturę, która nie 
dotyczy odbytej praktyki lub podkreślić 
właściwą. 

LUB 

+4 

+4 



 Student odbywa praktykę w pracowni 

elektrokardiograficznej oraz badań 

spirometrycznych. 

 Należy skreślić aparaturę, która nie 

dotyczy odbytej praktyki lub podkreślić 

właściwą. 

LUB 

5 

5 



 Praktyki z zakresu Diagnostyki obrazowej 

oraz Diagnostyki elektromedycznej 

należy zrealizować w co najmniej 

dwóch różnych pracowniach. Np.: 

 

 w pracowni RTG i TK, pracowni badań 

naczyniowych i MR, itp. 

 w pracowni EKG i spirometrycznej, EKG i 

EEG, itp. 



 Jeżeli dana placówka nie dysponuje 
wystarczającą ilością pracowni, należy 
praktykę uzupełnić w innej placówce 
ochrony zdrowia. 

 W tym celu należy podpisać porozumienie 
z dwiema placówkami i uzupełnić dwa 
dzienniki praktyk. 

Przykład: Studentka odbyła 15 godzin 
praktyki w przychodni lekarskiej w 
pracowni EKG. Następnie odbyła kolejne 
15 godzin w szpitalu w pracowni EEG. 



 Studenci, którzy zaliczają 
praktykę na podstawie 
zatrudnienia, zobowiązani 
są pobrać ze strony 
internetowej uczelni 
odpowiedni formularz 
oraz przedstawić umowę 
o stosunku pracy z 
placówką ochrony 
zdrowia. W przypadku 
osób prowadzących 
działalność gospodarczą, 
należy przedłożyć wypis z 
KRS. 



 W zaświadczeniu 

należy uwzględnić 

tylko informacje o 

wykonywanych 

czynnościach, 

wynikające z 

zakresu 

obowiązków w 

zakładzie pracy. 



 Oznacza to, że osoba pracująca np. w 

zakładzie diagnostyki obrazowej oraz 

nie mająca w  zakresie swoich 

obowiązków czynności z obszaru 

diagnostyki elektromedycznej lub 

radioterapii, nie będzie mogła zaliczyć 

praktyki z zakresu diagnostyki 

elektromedycznej/radioterapii na 

zasadach zatrudnienia!!!  



 Oceny stopnia osiągnięcia przez 

studenta efektów kształcenia dokonuje 

się analogicznie jak w przypadku 

studentów nie pracujących na 

stanowisku technika elektroradiologii. 

  

 W zeszycie praktyk należy odznaczyć te 

elementy efektów, które student 

realizuje podczas pracy.  

 


