
Informacja nt. możliwości realizacji praktyk wakacyjnych w stanie 

zagrożenia epidemicznego dla studentów Wydziału Farmaceutycznego 

 

Szanowni Państwo, 

informujemy, że ograniczenia funkcjonowania Uczelni Wyższych, wprowadzone w wyniku 

rozwoju pandemii COVID-19, uniemożliwiają organizację praktyk wakacyjnych w 

dotychczasowej formie. W zaistniałej sytuacji epidemicznej, w oparciu o Zarządzenie nr 

100/XV R/2020, 105/XV R/2020 oraz 109/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we 

Wrocławiu, Kolegium Dziekańskie zaleca podjęcie starań w celu organizacji wakacyjnych 

praktyk zawodowych na wniosek studentów o indywidualne odbywanie praktyki w 

placówkach, które wyrażą na to zgodę - formularz do pobrania w załączeniu. Praktyki 

indywidualne powinny się odbywać w jednostkach umożliwiających realizację zakładanych 

efektów uczenia się określonych w programie praktyki dla danego kierunku i roku studiów. 

Po uzyskaniu akceptacji ww. wniosku przez osoby uprawnione do reprezentacji aptek lub 

medycznych laboratoriów diagnostycznych, studenci powinni przesyłać skany wniosków, wraz 

z wymaganymi pieczęciami i podpisami do dziekanatu drogą elektroniczną na adres: 

justyna.bieszczad@umed.wroc.pl. Na podstawie złożonych wniosków, po weryfikacji miejsca 

odbywania praktyki przez odpowiedniego Koordynatora ds. praktyki, studenci pobiorą ze 

strony internetowej Wydziału formularz realizacji programu praktyk i będą mogli ją rozpocząć. 

Realizację programu praktyk student potwierdza w ww. formularzu realizacji programu 

praktyki, zgodnie ze schematem tego dokumentu. Po zakończeniu praktyki, na podstawie 

wypełnionego i odpowiednio potwierdzonego, zeskanowanego i złożonego elektronicznie 

formularza, będzie możliwe jej zaliczenie przez właściwego Opiekuna praktyk. Wypełnione 

formularze studenci będą przekazywać drogą elektroniczną na adres: 

justyna.bieszczad@umed.wroc.pl. 

Zaliczenie praktyki wakacyjnej możliwe będzie również na podstawie udokumentowanego 

zaangażowania w pracę na rzecz zwalczania skutków epidemii COVID-19, w ramach 

wolontariatu, realizowanego w podmiotach leczniczych, aptekach lub innych instytucjach, 

umożliwiające zrealizowanie efektów określonych w programie praktyki. Podstawą zaliczenia 

praktyki będzie zaświadczenie (wzór dostępny na stronie 

https://www.umed.wroc.pl/content/wolontariat-najwazniejsze-informacje), wskazujące na 

liczbę przepracowanych godzin oraz zakres podejmowanych czynności, zgodnie z programem 

odpowiedniej praktyki. Liczba godzin, nie może być mniejsza, niż liczba godzin praktyk, 

przewidzianych do realizacji na poszczególnych kierunkach studiów. 

Studenci mogą również ubiegać się o uznanie pracy zawodowej jako praktyki, jeśli taką podjęli. 

Podstawą ubiegania się o zaliczenie praktyki będzie, złożony wniosek o uznanie pracy 

https://www.umed.wroc.pl/content/wolontariat-najwazniejsze-informacje


zawodowej na poczet praktyki wakacyjnej, wraz z zaświadczeniem wydanym przez 

pracodawcę, wskazującym na liczbę przepracowanych godzin miesięcznie i opisem zakresu 

wykonywanych czynności, potwierdzających osiągnięcie założonych efektów uczenia się, 

zgodnie z programem praktyki. 

Przypomina się, iż z uwagi na obecną sytuację epidemiczną nie ma możliwości skorzystania 

przez studentów zamiejscowych z zakwaterowania w Domach Studenckich. Wszelkie 

zapytania dotyczące realizacji wakacyjnych praktyk zawodowych w stanie zagrożenia 

epidemicznego można kierować: do odpowiedniego pracownika dziekanatu - mgr Justyna 

Bieszczad, do Koordynatora praktyk wakacyjnych, do właściwego dla danego kierunku 

Prodziekana, lub do Dziekana Wydziału Farmaceutycznego.  

Formularz wniosku o praktyki indywidualne. 

 

Programy miesięcznych praktyk dla studentów kierunku farmacja. 

 

Programy miesięcznych praktyk dla studentów kierunku analityka-medyczna. 

 

Formularze realizacji programów praktyk: 

Analityka medyczna (link) 

Farmacja – apteki ogólnodostępne (link) 

Farmacja – apteki szpitalne (link) 

Farmacja – jednostki przemysłu farmaceutycznego (link) 

 

Kolegium Dziekańskie 

Wydziału Farmaceutycznego 

https://www.farmacja.umed.wroc.pl/sites/default/files/files/wniosek_indywidualny.doc
https://www.farmacja.umed.wroc.pl/content/farmacja-0
https://www.farmacja.umed.wroc.pl/content/farmacja-0
https://www.farmacja.umed.wroc.pl/sites/default/files/files/Formularz_Analityka_medyczna.doc
https://www.farmacja.umed.wroc.pl/sites/default/files/files/Formularz_apteki_ogolnodostepne_Farmacja_III_rok.doc
https://www.farmacja.umed.wroc.pl/sites/default/files/files/Formularz_apteki_szpitalne_Farmacja_IV_rok.doc
https://www.farmacja.umed.wroc.pl/sites/default/files/files/Formularz_jednostki_przemyslu_Farmacja_IV_rok_przemysl.doc

