POROZUMIENIE
w sprawie studenckich praktyk zawodowych
zawarte w dniu ......................... roku pomiędzy :
Mazowiecką Uczelnią Medyczną w Warszawie ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, NIP 521-33-02-503, zwaną w dalszej części
porozumienia Uczelnią, reprezentowaną przez prof. nzw. dr hab. n. med. Jerzego Kotowicza - Rektora
a
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
zwaną w dalszej części porozumienia Szpitalem, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
§1
Porozumienie określa zasady odbywania studenckich praktyk zawodowych przez studentów studiów I stopnia kierunku
Pielęgniarstwo Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie.

§2
W ramach porozumienia Uczelnia zobowiązuje się skierować studenta/ kę Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie
Imię i nazwisko studenta ……………………………………………………………………………………………………………
Kierunek studiów

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

Nr albumu

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

Oddział …………………….., termin realizacji ………………………… opiekun praktyk …………………………………………
(imię i nazwisko opiekuna praktyk)

Oddział …………………….., termin realizacji ………………………… opiekun praktyk …………………………………………
(imię i nazwisko opiekuna praktyk)

Oddział ………………………, termin realizacji………………………… opiekun praktyk …………………………………………
(imię i nazwisko opiekuna praktyk)

do odbycia w Szpitalu praktyk zawodowych, a Szpital zobowiązuje się umożliwić studentowi Uczelni odbycie praktyk
zawodowych, zgodnie z programami stanowiącymi załącznik do Dziennika Praktyk do niniejszego porozumienia.
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§3
Podstawę odbywania praktyk zawodowych przez studenta będzie stanowiło skierowanie wydane przez Uczelnię. W
skierowaniu zostanie określone miejsce odbywania praktyki, program praktyki, oraz czas jej trwania.
W czasie odbywania praktyk zawodowych student nie będzie pobierał wynagrodzenia i ekwiwalentu z tytułu odbywanych
praktyk w warunkach szkodliwych.
Uczelnia nie pokrywa kosztów wyżywienia, zakwaterowania i przejazdu do miejsca praktyki i z powrotem, studentom
odbywającym praktykę zawodową.
Praktyki zawodowe będą się odbywały w określone dni od poniedziałku do piątku- 6 godzin zegarowych/8 godzin
dydaktycznych/ w ciągu jednego dnia.
Uczelnia nie ponosi żadnych kosztów odbywania praktyki zawodowej na rzecz Szpitala.

§4
Do studentów odbywających praktyki zawodowe na podstawie skierowania stosuje się odpowiednie przepisy prawa
pracy o ochronie pracy kobiet i młodocianych, o dyscyplinie pracy oraz o bezpieczeństwie i higienie pracy.
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§5
Realizując zadania określone w ust 1 opiekun zajęć praktycznych zobowiązany zostanie do:
- uzgadniania z pielęgniarką oddziałową lub z upoważnionym przez nią innym pracownikiem oddziału terminu,
zakresu i sposobu wykonywania zadań,
− przestrzegania zleceń lekarskich i wytycznych pielęgniarki oddziałowej,
−zachowania należytej staranności przy wykonywaniu zadań oraz nadzoru nad starannym wykonywaniem czynności
zleconych studentom,
−ewidencjonowanie wykonywanych czynności zgodnie z obowiązującymi w oddziale zasadami prowadzenia
dokumentacji medycznej,
− stosowania przepisów o ochronie danych osobowych,
− przestrzegania praw pacjenta,
− racjonalnego stosowania środków medycznych i dbałości o mienie Szpitala.
Student realizujący praktykę powinien posiadać aktualną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych,
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej.

§6
Szpital zobowiązuje się do:
wyznaczenia opiekuna praktyk zawodowych,
zapoznania studentów z zakładowym regulaminem pracy, przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz
o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej;
dokonania przeszkolenia studentów z zakresu BHP;
umożliwienia skierowanym na praktyki studentom odbycia praktyk zawodowych zgodnie z ich programem;
umożliwienia dostępu studentów do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz socjalno-bytowych;
bezzwłocznego informowania Uczelni o wszystkich istotnych okolicznościach dotyczących toku praktyk zawodowych,
a w tym o wszelkich przeszkodach w ich realizacji;
udzielania niezbędnej pomocy opiekunom praktyk zawodowych w realizacji założonego program praktyk;
sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przez studentów zadań wynikających z programu praktyk zawodowych;
zapoznania studenta z procedurą postępowania obowiązującą w Szpitalu w przypadku zakłucia, a także do wszczęcia takiej
procedury wobec studenta w przypadku dojścia do ekspozycji na materiał zakaźny;
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§7
Uczelnia zobowiązuje się cofnąć skierowanie studenta do odbycia zajęć praktycznych w wypadku skreślenia z listy
studentów lub też w wypadku stwierdzenia, iż osoba skierowana na zajęcia praktyczne w sposób rażący narusza warunki
ich odbywania.
Uczelnia ponosi koszty związane z ekspozycją zawodową na zakażenie wirusem HIV, HBV lub HCV.
§8
Wszelkie sporne kwestie związane z realizacją porozumienia Strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze negocjacji.

§9
1. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemne pod rygorem nieważności.
2. Szpital nie może wypowiedzieć porozumienia przed zakończeniem już rozpoczętych praktyk zawodowych..

§ 10
W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12
Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

………………………………
SZPITAL

……………………….
UCZELNIA
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