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 Imię i nazwisko studenta ……………………. 
    Nr albumu  ……..……………. 

………………………………………….. 

Pieczęć Wydziału 

 

Program praktyki zawodowej  
na rok akademicki …2016/2017. 

 

 

Kierunek: lekarsko-

stomatologiczny 

 

Przedmiot/zakres praktyki 

Lekarska oraz asysta przy 

zabiegach 

 

Rok studiów: 3 

 

 

 

wymiar praktyk:      4              120 
                           w  tygodniach          w  godzinach 

 

  

1. Cel praktyki zawodowej: 

Jest wykonanie przez studenta podstawowych zabiegów klinicznych z zakresu stomatologii zachowawczej, 

profilaktyki próchnicy oraz periodontologii, a także czynna asysta przy wszystkich zabiegach 

stomatologicznych wykonywanych w gabinecie, a także podczas wszystkich etapów  laboratoryjnych, 

wykonywanie uzupełnień protetycznych w pracowni techniki dentystycznej. 

 Dodatkowym celem jest zaznajomienie studenta z prowadzeniem dokumentacji w gabinecie 

stomatologicznym i zasadami sterylizacji. 

 

2. Wykaz umiejętności praktycznych: 
     

 Wykaz umiejętności Miejsce realizacji praktyki Uwagi 
1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

 

9 

 

10. 

 

 

 

11. 

Stomatologiczne badanie pacjenta i planowanie 

leczenia zachowawczego i protetycznego. 

Czynna asysta przy zabiegach ze stomatologii 

zachowawczej, protetyki, ortodoncji i chirurgii 

stomatologicznej. 

Znoszenie zwiększonej wrażliwości zębiny- 3 

zęby. 

Profilaktyka przeciwpróchnicowa: po 3 

lakowania i fluoryzacje kontaktowe. 

Instruktaż jamy ustnej – 5 pacjentów. 

Skaling nadziąsłowy i polerowanie 

powierzchni zębowych – 5 pacjentów. 

Zaznajomienie się z prowadzeniem 

dokumentacji w gabinecie stomatologicznym. 

Zaznajomienie się z zasadami sterylizacji i 

prowadzoną dokumentacją sterylizacji w 

gabinecie stomatologicznym 

Poznanie instrumentarium oraz aparatury 

stomatologicznej. 

Asysta w laboratorium protetycznym podczas 

wszystkich etapów laboratoryjnych 

wykonywania ruchomych protez akrylanowych 

i szkieletowych oraz protez stałych 

Poznanie zasad oraz naprawa ruchomych 

uzupełnień protetycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

Praktyki odbywają się 

w gabinetach 

stomatologicznych 

oraz pracowniach 

techniki 

dentystycznej. 
 

 

 

 

 

 

Studentów 

obowiązuje 

miesięczna praktyka 

stomatologiczna – 

procedury manualne i 

obejmuje 7- 

godzinny dzień 

pracy.  

                                                                                        Program praktyki zgodny ze standardami nauczania 

 
   

                                                                                                                        ……………………….……………………………… 

   data i podpis Dziekana Wydziału 



 
Uwagi 

Odbycie praktyki potwierdza zakładowy kierownik praktyk, a praktykę zalicza kierownik kliniki, 

ordynator oddziału lub osoba upoważniona. 
 
 

PPoośśwwiiaaddcczzeenniiee  ooddbbyycciiaa  pprraakkttyykkii  zzaawwooddoowweejj  
  

Zaświadczam, że student ……………..……………………………………………………..…………... 
 (imię i nazwisko studenta) 

 

odbył praktykę zawodową zgodnie z załączonym programem praktyk w terminie od………………… 

do………………………..  w 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 (pieczęć Zakładu/Instytucji) 

 

Opiekunem praktyki zawodowej z ramienia Zakładu/Instytucji był/a ………………………………….. 

 

 

 

                                                                                       …………………………………………………. 
      data, pieczęć,  podpis osoby odpowiedzialnej 

 za nadzór nad praktyką z ramienia Zakładu/Instytucji 

 

Wypełnia student: 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o konieczności posiadania: 

a) ubezpieczenia od NNW, 

b) zaświadczenia o szczepieniu przeciw WZW typu B, 

c) aktualnej książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych, 

d) obowiązującej dokumentacji niezbędnej do zaliczenia praktyki,  

e) ochronnego ubrania medycznego, 

f) identyfikatora wykonanego przez studenta we własnym zakresie. 

 

Potwierdzam odbiór skierowania na praktykę wraz z programem praktyki zawodowej. 

 

 …..………………………………... 
            podpis studenta 
 


