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Załącznik  

KRAUM.07.10.2021 

z dnia 7.10.2021 r. 

 

 

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie praktyki zawodowej w aptece 

 

Lp. 
Przepis, którego 

dotyczy uwaga 
Treść uwagi 

1. § 1 

Jest: Rozporządzenie określa ramowy program praktyki zawodowej w aptece, sposób jej odbywania, 

oraz wzór dziennika praktyki zawodowej w aptece. 

 

Propozycja zmiany: Rozporządzenie określa ramowy program praktyki zawodowej w aptece, zwanej 

dalej „praktyką”, sposób jej odbywania, oraz wzór dziennika praktyki zawodowej w aptece, zwanego 

dalej „dziennikiem praktyki”. 

2. § 2 ust.1 

Jest: Praktyka zawodowa, zwana dalej „praktyką”, rozpoczyna się po obronie pracy magisterskiej, nie 

później niż z dniem 1 października danego roku. 

 

Propozycja zmiany: Praktyka rozpoczyna się po obronie pracy magisterskiej dyplomowej, jednak nie 

później niż z dniem 1 października danego roku. 

 

Brak konsekwencji używania wprowadzonych „skrótów”. 

W Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, 

pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. 2019, 

poz. 1573), mowa jest ogólnie o pracy dyplomowej. 

 

Proponowany zapis: ”… po przygotowaniu pracy dyplomowej i egzaminie dyplomowym, nie później niż z 

dniem rozpoczęcia roku akademickiego w danym roku”. 

 

Uzasadnienie: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie posługuje się terminem „obrona”. W obecnym 

standardzie kształcenia występuje określenie „przygotowanie pracy dyplomowej i egzamin dyplomowy” 
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- zwyczajowo nazywane „obroną”. Proponujemy aby zapis w rozporządzeniu był spójny ze standardem. 

Ponadto, wprowadzanie konkretnej daty rozpoczęcia praktyki tj. 1 października, uniemożliwia spełnienie 

tego warunku w sytuacji, gdy 1 października wypada w dniu wolnym od pracy. Proponujemy zmianę na 

dzień rozpoczęcia roku akademickiego w danym roku. 

3. § 2 ust. 2 

Jest: Praktyka trwa sześć miesięcy i obejmuje realizację ramowego programu praktyki zawodowej w 

aptece, w łącznej liczbie 960 godzin dydaktycznych, przy czym godzina dydaktyczna realizacji zajęć w 

ramach praktyki trwa 45 minut. 

 

Propozycja zmiany: Praktyka trwa sześć miesięcy i obejmuje 960 godzin dydaktycznych, przy czym 

godzina dydaktyczna realizacji zajęć w ramach praktyki trwa 45 minut, w czasie których zrealizowany 

powinien być program praktyki. 

4. § 3 ust. 1 

Wydaje się, że student powinien mieć możliwość dokonania niewielkiej modyfikacji dobowego czasu 

trwania praktyki, tak jak przewidziano w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 16 lutego 2009 r. 

 

Propozycja zmiany: Przedłużenie dobowego czasu wymiaru praktyki jest dopuszczalne na prośbę 

studenta za zgodą opiekuna praktyki, nie więcej jednak niż do 12 godzin dydaktycznych. Przedłużony 

dobowy wymiar czasu jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu odbywania praktyki w 

innych dniach lub dniami wolnymi od praktyki w przyjętym dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 

Proponowany zapis: ”… z wyłączeniem sobót, dyżurów nocnych oraz dni wolnych od pracy …”. 

 

Uzasadnienie: Proponujemy dodanie zapisu o wyłączeniu także dyżurów nocnych, co wydaje się 

oczywiste, jednak brak takiego zapisu może generować nieprawidłowości w realizacji praktyki tj. w 

czasie dyżurów nocnych. 

 

5. § 3 ust. 2 

Jest: Miesięczny rozkład czasu praktyki ustala opiekun praktyki zawodowej, zwany dalej „opiekunem” i 

zapoznaje z nim studenta na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca praktyki. 

 

Propozycja zmiany: Miesięczny rozkład czasu praktyki ustala opiekun praktyki zawodowej z ramienia 

apteki, zwany dalej „opiekunem z ramienia apteki” i zapoznaje z nim studenta na co najmniej 7 dni 

przed rozpoczęciem kolejnego 

miesiąca praktyki. 

 

Proponujemy doprecyzowanie słowa opiekun i rozróżnienie opiekuna z ramienia apteki i opiekuna z 

ramienia uczelni.Opiekun z ramienia uczelni powinien posiadać 5-letni staż pracy w aptece lub co 
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najmniej dwuletni staż pracy w aptece i specjalizację z farmacji aptecznej, szpitalnej lub klinicznej. 

 

W projekcie rozporządzenia pojawia się nieścisłość dotycząca opiekuna praktyki. W projekcie jest jedno 

określenie „opiekun”, które odnosi się zarówno do opiekuna z ramienia apteki jak i do opiekuna z 

ramienia uczelni.  

Brak doprecyzowania osoby opiekuna praktyki zawodowej – powinno być odniesienie do art.12, 4, 

Ustawy o zawodzie farmaceuty z dnia 10 grudnia 2020 r. 

6. 
§ 4 

dodanie nowego 

ust. 

Proponujemy dodanie ust. 4 w postaci zapisu: „Przedłużenie dobowego czasu wymiaru praktyki 

dopuszczalne jest za zgodą studenta i opiekuna praktyki zawodowej, nie więcej jednak niż do 12 godzin 

dydaktycznych. Przedłużony wymiar czasu jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu 

odbywania praktyki w innych dniach lub dniami wolnymi od praktyki w przyjętym dwumiesięcznym 

okresie rozliczeniowym. Wydłużony dobowy czas odbywania praktyki nie powoduje jej skrócenia.” 

 

Uzasadnienie: Zapis ten może mieć zastosowanie do czasowych zmian w organizacji pracy apteki 

wywołanych sytuacją epidemiczną. Umożliwia realizację praktyk w rotacyjnym systemie pracy 

apteki/opiekuna praktyki zawodowej, z dobowym czasem wymiaru praktyki nie więcej niż 12 godzin 

dydaktycznych i następującym rotacyjnie dniem wolnym od praktyki.  

 

Rozporządzenie nie określa wymogów, jakie musi spełniać opiekun praktyki zawodowej. W art. 3 ust 2 

rozporządzenia proponuję wskazać źródło (ustawę o zawodzie farmaceuty) określające te wymagania: 

„Miesięczny rozkład czasu praktyki ustala opiekun praktyki zawodowej, o którym mowa w art. 12 ust. 4 

ustawy o zawodzie farmaceuty, zwany dalej „opiekunem” i zapoznaje z nim studenta na co najmniej 7 

dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca praktyki.” 

 

7. 

§4 ust. 3 pkt. 2 ”… 

udziałem w 

szkoleniach w 

dziedzinie nauk 

farmaceutycznych 

…” 

Proponowany zapis: ”… udziałem w szkoleniach w dyscyplinie nauk farmaceutycznych …”. 

 

Uzasadnienie: Zgodnie z obowiązującą nomenklaturą nauki farmaceutyczne oraz nauki medyczne 

stanowią dyscypliny w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.  

 

8. § 4 ust.  2 

O przedłużeniu praktyki zawodowej powinien decydować kierownik jednostki organizacyjnej a nie 

opiekun praktyki z ramienia apteki. Proponujemy zamianę słowa „opiekun” na „kierownik jednostki 

organizacyjnej”. 
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Propozycja brzmienia :  „W przypadkach, o których mowa w ust. 1, kierownik jednostki organizacyjnej 

uczelni decyduje o przedłużeniu praktyki w wymiarze pozwalającym na pełną realizację programu i 

powiadamia opiekuna praktyki oraz kierownika apteki o przedłużeniu czasu trwania praktyki określając 

okres i przyczynę przedłużenia praktyki. 

Uzasadnienie: W dotychczas obowiązujących rozwiązaniach prawnych to kierownik jednostki 

organizacyjnej uczelni podejmował decyzję o przedłużenie praktyki. Było to uzasadnione faktem, że za 

organizację praktyki i jej zaliczenie odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej uczelni i to on ma 

pełen wgląd w harmonogram realizacji praktyki. Ponieważ zaliczenie oznacza potwierdzenie, że student 

zrealizował program praktyki obejmujący co najmniej 960 godzin w okresie co najmniej 6 miesięcy tylko 

kierownik jednostki organizacyjnej jest w stanie potwierdzić ten fakt, szczególnie w przypadku praktyk 

dzielonych pomiędzy aptekę szpitalną i ogólnodostępną, lub w sytuacji, gdy student w trakcie praktyki 

zmienia miejsce jej realizacji. Ponadto to kierownik jednostki organizacyjnej uczelni ma prawo np. 

przyznania urlopu studentowi. Opiekun praktyki zawodowej ma wiedzę na temat czasu i programu 

praktyki realizowanego wyłącznie pod jego bezpośrednią opieką.  

9. 
§ 4 ust. 3 

po pkt. 2 

3. Usprawiedliwioną nieobecnością studenta niewymagającą przedłużenia czasu trwania praktyki jest 

nieobecność: „3) z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych trwających łącznie do 14 dni w ciągu 

sześciu miesięcy.” 

 

Powyższy zapis definiuje faktyczną „usprawiedliwioną nieobecność” studenta.  

10. § 4 po ust. 2 

„4. W przypadkach o których mowa w ust. 1 pkt. 1  opiekun praktyki ustala w porozumieniu ze studentem 

sposób i formę zaliczenia danej części programu praktyki.” 

Uzasadnienie: w przypadkach choroby czy innych zdarzeń losowych decyzją opiekuna będzie możliwość 

zaliczenia części programu w inny sposób. Jest to rozwiązanie szczególnie istotne np. w przypadku 

wystąpienia stanu pandemii i konieczności skierowania studentów na edukację zdalną. 

11. § 6 

Propozycja wprowadzenia zapisu: Praktyka zawodowa odbywana jest na podstawie umowy o 

organizację studenckiej praktyki zawodowej zawartej pomiędzy uczelnią, a apteką. 

Uzasadnienie: w umowie zostaną dookreślone szczegółowe zapisy dotyczące przeprowadzania praktyki 
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(chociażby kwestie dotyczące odpowiedzialności i ubezpieczenia studentów). 

12. 

§ 6 ust. 1 

oraz 

§ 8 ust. 4 

 

Mając na uwadze, że ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce odmiennie od 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym nie definiuje pojęcia kierownika jednostki 

organizacyjnej, brak jest uzasadnienia do używania tego terminu w innych aktach prawnych. Celem 

wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości zasadnym byłoby wprowadzenie w § 6 ust. 1 oraz § 8 ust. 4 

projektowanego aktu, w miejsce „kierownika jednostki organizacyjnej” terminu „Uczelnia”, ewentualnie 

„Rektor”, który w myśl ust. 23 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jednoosobowo reprezentuje 

Uczelnię i jest uprawniony do upoważniania pracowników do konkretnych czynności. 

Powyższe znajduje odzwierciedlenie również w art. 12 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie 

farmaceuty, który stanowi podstawę do wydania rozporządzenia.  

13. § 6 ust. 2 

Jest: Student odbywa praktykę zgodnie z opracowanym przez opiekuna i zatwierdzonym przez uczelnię 

planem na podstawie programu praktyki. 

 

Propozycja zmiany: Praktykant/Student odbywa praktykę zgodnie ze szczegółowym planem praktyki 

opracowanym przez koordynatora praktyki z ramienia uczelni na podstawie ramowego programu 

praktyki (stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia) i zatwierdzonym przez kierownika jednostki 

organizacyjnej uczelni, w której praktykant/student odbywa kształcenie na kierunku farmacja. 

14. §6 ust. 3 

Proponowany zapis: ”imię (imiona) i nazwisko opiekuna praktyki z ramienia apteki” oraz dodatkowy 

punkt następujący po pkt. 3 „imię (imiona) i nazwisko opiekuna praktyki z ramienia uczelni”. 

 

Uzasadnienie: Wprowadzenie opiekuna praktyki z ramienia uczelni na skierowaniu ułatwiłoby w razie 

problemów kontakt apteki z osobą na uczelni,  upoważnioną przez kierownika jednostki organizacyjnej 

do koordynowania praktyki. 

15. § 6 ust. 4 
Obowiązują nas terminy związane z procedurami formalno-prawnymi opiniowania aptek, niezależne od 

toku nauki studenta, dlatego postulujemy o wykreślenie słowa „niezwłocznie” w zapisie rozporządzenia. 

16. § 8 ust. 1 

Jest: 

 „Opiekun praktyki zawodowej dokumentuje jej przebieg w dzienniku praktyki zawodowej, w którym 

odnotowuje wykonywane czynności praktyczne oraz nabywane umiejętności.” 

 

Propozycja brzmienia nr 1 : „Opiekun praktyki zawodowej dokumentuje jej przebieg w dzienniku praktyki 
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zawodowej, w którym student odnotowuje wykonywane czynności praktyczne oraz nabywane 

umiejętności.” 

 

Propozycja brzmienia nr 2 : „Student dokumentuje przebieg praktyki w dzienniku praktyki zawodowej, w 

którym odnotowuje wykonywane czynności praktyczne oraz nabywane umiejętności. Wykonywanie 

czynności i nabycie umiejętności potwierdza opiekun praktyki zawodowej.” 

Uzasadnienie: Dotychczasowe regulacje prawne zakładały, że to student prowadzi dziennik praktyki 

zawodowej. Ponadto opisanie przez studenta czynności realizowanych podczas praktyki zawodowej ma 

walor edukacyjny i stanowi jeden z elementów umożliwiających krytyczne podejście do własnej wiedzy i 

umiejętności. Co do zasady dziennik praktyki zawodowej jest dokumentem należącym do studenta i 

studentowi jest wydawany przez jednostkę organizacyjną uczelni. Nałożenie na opiekuna praktyki 

zawodowej obowiązku wypełniania dziennika praktyki może spowodować, że farmaceuci nie będą 

chcieli podejmować się tej roli, co może istotnie utrudnić znalezienie odpowiedniej grupy osób 

pełniących tę funkcję, może to również spowodować działania nieetyczne, kiedy to w praktyce to 

student będzie wypełniał dziennik, choć obowiązek ten zgodnie z prawem spoczywał będzie na 

opiekunie. Ponadto w dzienniku praktyki wskazano, że opiekun podpisuje wykaz czynności wykonanych 

przez studenta, tym samym możliwe jest, że czynności te opisze student, a opiekun potwierdzi swoim 

podpisem ich wykonanie. 

 

17. §8 ust. 3 

Proponowane brzmienie : „Odbycie praktyki potwierdzają wszyscy opiekunowie wyznaczeni w każdym z 

miejsc odbywania praktyki” lub „Odbycie praktyki potwierdza opiekun wyznaczony w każdej aptece, w 

której student odbywał praktykę”. 

 

Uzasadnienie: Potwierdzenie odbycia praktyki przez opiekuna w miejscu, w której odbywany był ostatni 

etap praktyki, wymusza na nim poświadczenie własnym podpisem wykonania czynności i nabycia 

umiejętności przez studenta w poprzednich miejscach, w których opiekun ten nie nadzorował praktyki 

studenta, a zatem nie może mieć wiedzy odnośnie prawidłowości zrealizowanych czynności i nabytych 

umiejętności. Każdy z opiekunów wyznaczonych w aptekach, w których realizowane są kolejne etapy 

praktyki powinien potwierdzić wykonane przez studenta w danym miejscu czynności i nabyte na tym 

etapie umiejętności. 

 

18. Uwagi ogólne 

1.W rozporządzeniu powinna być zapisana zmiana o nadzorze ze strony Uczelni nad studentem podczas 

stażu. Jest to konieczne ze względu na długi okres praktyk zawodowych (pół roku) oraz fakt że stażyści są 

nadal studentami i obowiązuje ich regulamin studiów oraz konieczność sprawdzania efektów 
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umiejętności praktycznych. Ponadto praktyka zawodowa (staż apteczny) wpisuje się w cały cykl 

kształcenia na Wydziale farmaceutycznym i jest uwieńczeniem zdobytych umiejętności, dlatego 

konieczny jest nadzór nad studentem.  

 

Propozycja zmiany :  

Rozporządzenie powinno wskazywać zasady kontroli praktyk przez Uczelnię oraz informację w jaki sposób 

praktyka jest kontrolowana i zaliczana przez opiekunów praktyki z ramienia uczelni, o których nie ma ani 

słowa w niniejszym rozporządzeniu. 

2. Przedstawiony do oceny projekt nie zawiera prawnych uregulowań dotyczących wynagrodzenia dla 

opiekunów praktyk zawodowych, co powinno być uzupełnione zapisem: 

§ Praktyka zawodowa w aptece odbywa się no podstawie umowy zawartej pomiędzy uczelnią a 

opiekunem praktyki zawodowej. Wynagrodzenie określa się jako % stawki minimalnego wynagrodzenia 

za procę (zgodnie z Dz.U.2020 poz.7596 akt.) 

Brak uregulowania w tym zakresie dewaluuje wartość procesu dydaktycznego przeprowadzanego przez 

osoby, które podejmują się dodatkowej i bardzo odpowiedzialnej pracy de facto na rzecz uczelni.  

19. 
Zał. nr 1 - Cel 

praktyki 

Propozycja zmiany: Pogłębianie wiedzy teoretycznej i doskonalenie umiejętności praktycznych w 

zakresie farmacji aptecznej i  szpitalnej oraz opieki farmaceutycznej zdobytych w czasie 

dotychczasowych studiów na kierunku farmacja, ze szczególnym uwzględnieniem: sporządzania 

produktów leczniczych, przechowywania i wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, 

opanowania w praktyce zasad udzielania informacji o lekach, doradzania pacjentowi, świadczenia 

usługi opieki farmaceutycznej oraz promocji zdrowia oraz podstaw etycznych, prawnych i 

organizacyjnych pracy farmaceuty w aptece. 

20. 
Zał. 1 - Wykaz 

umiejętności 

Jest:  

7) praktycznej realizacji opieki farmaceutycznej w aptece; 

 

Propozycja brzmienia :  

7) praktycznej realizacji usługi opieki farmaceutycznej w aptece; 

21. 
Zał. 1 -  Moduły 

programowe 

Dotyczy 3. Opieki farmaceutycznej 

Jest:  

1. Komunikacja interpersonalna niezbędna do realizacji opieki farmaceutycznej. 

2. Praktyczna realizacja opieki farmaceutycznej w aptece. 

 

Propozycja zmiany:  
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1. Komunikacja interpersonalna niezbędna do realizacji usługi opieki farmaceutycznej. 

2. Praktyczna realizacja usługi opieki farmaceutycznej, w tym przeglądów lekowych, usługi nowy lek, 

recepty kontynuowanej, programu drobne dolegliwości, programów profilaktycznych oraz szczepień w 

aptekach. 

 

Dotyczy 4. Prawne, etyczne i administracyjne aspekty pracy farmaceuty 

Propozycja zmiany: dodanie pkt. 5. Prowadzenie dokumentacji usługi opieki farmaceutycznej. 

22. 

Zał. nr 2 – Wzór 

dziennika praktyki 

zawodowej w 

aptece 

Str.  3 Imię i nazwisko opiekuna z ramienia apteki.   

Str. 7 Opinia opiekuna z ramienia apteki wraz z oceną 

 

Propozycja zmiany: W dzienniku praktyki zawodowej w aptece powinno znaleźć się miejsce na wpisanie 

opinii i oceny przez opiekuna praktyki z ramienia Uczelni. 

Propozycja dziennika praktyki zawodowej obejmuje jedną stronę na której ma się zmieścić wykaz 

czynności z 6-cio miesięcznej praktyki.  

Zasadnym byłoby wzorem poprzedniego Rozporządzenia w sprawie praktyki zawodowej w aptece z 

2009 roku (Dz.U. 2009, nr 31, poz. 215) rozbudować dziennik praktyk zawodowych, umieszczając 

chociażby na dole strony części I zapis: „Strona 4-9” 

Uzasadnienie: powyższy zapis pozwoli na opis wykonywanych czynności fachowych wynikających z 

programu praktyki zawodowej z założeniem 1 strona / 1 miesiąc praktyki. 

Na stronie 8 jest: „zaliczył(a) praktykę zawodową realizowaną w okresie…” 

Propozycja zmiany: „odbył(a) praktykę zawodową w okresie…” 

Na podstawie § 8 ust. 3 przedmiotowego projektu rozporządzenia, opiekun praktyki może potwierdzić 

odbycie praktyki. Zgodnie z kolejnym przepisem,  delegację do zaliczenia praktyki zawodowej posiada 

natomiast „kierownik jednostki organizacyjnej uczelni”. 

W związku z powyższym, pod podpisem opiekuna potwierdzającym odbycie praktyki, właściwym byłoby 

wprowadzenie kolejnego wiersza w brzmieniu: 

„Praktykę zawodową zaliczono / nie zaliczono* w dniu ……………… 
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(data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej uczelni)” 

* - niepotrzebne skreślić 

23. 

Dziennik praktyki, 

część I 

„Wykaz czynności 

praktycznych…” 

 

Proponowany zapis: „Tygodniowy wykaz czynności praktycznych…” 

 

Uzasadnienie: Zapis taki ułatwi dokumentowanie czynności przez studenta oraz weryfikację tych 

czynności przez opiekuna, w odniesieniu do godzinowego wymiaru praktyki i poszczególnych modułów 

programowych. 

 

24. 
Zał. nr 2  

Dziennik praktyki, 

części IV-VI 

 

Niewłaściwa numeracja części IV-VI. W dzienniku praktyk po części IV pojawia się część VI (brakuje 

części V). 

 

25. Zał. nr 2, część I 

Na wykaz czynności praktycznych wykonywanych przez studenta w projekcie rozporządzenia jest 

przewidziana jedna strona (str. 4). W poprzednim wzorze dziennika ta część obejmowała strony od 4 do 

26. Wykaz czynności wykonanych przez studenta zestawiony na jednej stronie jest sprzeczny z 

rozumieniem słowa „Dziennik”. Wnioskujemy o pozostawienie dotychczasowej formy  dokumentacji i 

tygodniowego przebiegu praktyki zawodowej na stronach 4-26. 

26. Zał.nr 2, część I 
Postulujemy o rozszerzenie o pieczęć opiekuna potwierdzenia wykonanych czynności przez studenta (str. 

4)  

27. Zał. nr 2, część II 

Aktualnie wykaz zaliczonych umiejętności określonych w programie praktyki zawodowej został 

przedstawiony na jednej stronie (str. 5). Wnioskujemy o pozostawienie dotychczasowej formy 

dokumentacji (str. 27-32). 

Dodatkowo wnioskujemy o rozszerzenie zaliczenia umiejętności o pieczęć opiekuna praktyki (podpis i 

pieczęć opiekuna). 

28. Zał. nr 2, część VI Proponujemy potwierdzenie zaliczenia praktyki również przez kierownika apteki (pieczęć i podpis).  

29. 

W dzienniku 

praktyki usunąć 

oznaczenia „strona 

4”, „strona 5”, 

„strona 6”, „strona 

Uzasadnienie: co do zasady części I, II i III oraz IV wymagają wpisów obejmujących co najmniej kilka lub 

kilkanaście stron, np. w części I i II wskazane jest aby dla każdego tygodnia praktyki przewidzieć co 

najmniej 1-2 strony, w przypadku części III również wskazana jest możliwość wydrukowania w dzienniku 

kilku stron na potrzeby dokumentowania szkoleń, w których podczas praktyki uczestniczył student. 

Usunięcie numerów stron ułatwi jednostce organizacyjnej uczelni przygotowanie i zlecenie wydruku 
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7” i „strona 8”. 

 

 

dziennika praktyki zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu i zgodnie z potrzebami 

dotyczącymi dokumentowania przebiegu praktyki. Ponieważ w rozporządzeniu określono jasno, z jakie 

elementy musi zawierać dziennik praktyki, jednostka organizacyjna uczelni zadba o to, aby liczba stron w 

dzienniku dopasowana została do potrzeb związanych z programem praktyki. Dotychczasowe działania 

uczelni związane z organizacją praktyk wskazują, że zasadne jest przygotowanie dzienników praktyk 

zawierających zwiększoną liczbę stron, uczelnie są w stanie przewidzieć jaka ilość stron jest potrzebna w 

ramach poszczególnych elementów dziennika i nie wymaga to regulacji organu wydającego niniejsze 

rozporządzenie. Jednocześnie pozostawienie oznaczenia z numerem strony na poszczególnych 

elementach dziennika może wskazywać na konieczność pozostawienia takiego numeru na każdej 

karcie przewidzianej dla danej części dziennika, co będzie utrudniało kontrolę jego spójności i może 

ułatwiać usuwanie stron z dziennika praktyki w trakcie jej realizacji. Usunięcie numeracji stron w 

częściach I-IV ułatwi studentowi dokonywanie dłuższych wpisów na potrzebę dokumentowania 

przebiegu praktyki, a także ułatwi uczelni przygotowanie do wydruku dziennika praktyk z odpowiednią 

liczbą stron w poszczególnych jego częściach, dopasowaną do programu praktyki. 


