Regulamin praktyk w zakresie ochrony przed hałasem
1. Student może przystąpić do praktyk po uzyskaniu zaliczenia z Pracowni
Akustyki Stosowanej
2. Student może realizować praktyki w: organie administracji właściwym ds.
ochrony przed hałasem, firmie lub w Katedrze Akustyki
3. Praktyki muszą obejmować pomiary hałasu wraz z analizą i opracowaniem
wyników
4. Obowiązkiem studenta w czasie praktyk jest:
-

wykonywanie poleceń opiekuna praktyk

-

przestrzeganie zasad BHP

-

odbycie regulaminowych godzin praktyk

2. Po zakończeniu praktyk student powinien:
-

dostarczyć na uczelnię opinię (wraz z oceną) o odbytej praktyce
wystawioną przez opiekuna praktyk,

-

dostarczyć na uczelnię poświadczony przez opiekuna dzienniczek
praktyk,

zawierający

udokumentowany

każdy

dzień

praktyk

z wyszczególnieniem wykonywanych pomiarów akustycznych, analiz,
wykorzystanych metod i uzyskanych wyników.
3. O ocenie z praktyk decyduje w 50% ocena dzienniczka praktyk dokonywana
przez opiekuna praktyk (ze strony Katedry Akustyki) i w 50% ocena widniejąca
w opinii pracodawcy (opiekuna praktyk w trakcie ich odbywania)

Regulamin praktyk protetycznych
1. Obowiązkiem studenta w czasie praktyk jest:
-

punktualne przychodzenia do punktu protetycznego

-

wykonywanie wszystkich poleceń opiekuna praktyk

-

odbycie regulaminowych godzin praktyk

2. Zadaniem studenta w czasie praktyk jest prowadzenie dzienniczka praktyk,
w którym opisuje każdego dnia co robił oraz przedstawia wyniki badań
z diagnozą

audiologiczną

i

protetyczną.

Sposób

przeprowadzanych

poszczególnych badań powinien być opisany szczegółowo jednorazowo,
natomiast diagnoza wyników powinna być opisana po każdym badaniu.
W dzienniczku powinien znaleźć się opis wyposażenia punktu protetycznego,
w którym odbywana jest praktyka
3. Każdy dzień praktyk powinien być potwierdzony przez opiekuna praktyk
poprzez złożenie przez niego podpisu w dzienniczku praktyk w danym dniu.
4. Po zakończeniu praktyk student powinien:
-

dostarczyć na uczelnię opinię (wraz z oceną) o odbytej praktyce
wystawioną przez punkt protetyczny.

-

dostarczyć na uczelnię dzienniczek praktyk potwierdzony przez opiekuna
praktyk.

5. O ocenie z praktyk decyduje w 50% ocena dzienniczka praktyk dokonywana
przez opiekuna praktyk (ze strony Katedry Akustyki) i w 50% ocena widniejąca
w opinii pracodawcy (opiekuna praktyk w trakcie ich odbywania)
6. Żeby student mógł przystąpić do pracowni protetycznej musi mieć zaliczoną
praktykę z protetyki słuchu po drugim roku studiów (Praktyki II)
7. Zaliczona praktyka po trzecim roku studiów (Praktyka III i IV) uprawnia
studenta do przystąpienia do egzaminu dyplomowego

Regulamin praktyk klinicznych
1. Obowiązkiem studenta w czasie praktyk jest:
-

punktualne przychodzenia do ośrodka klinicznego lub laryngologicznego

-

wykonywanie wszystkich poleceń opiekuna praktyk

-

odbycie regulaminowych godzin praktyk

2. Zadaniem studenta w czasie praktyk jest prowadzenie dzienniczka praktyk,
w którym opisuje każdego dnia co robił oraz przedstawia wyniki badań z pełną
diagnozą audiologiczną. Sposób przeprowadzanych poszczególnych badań
powinien być opisany szczegółowo jednorazowo, natomiast diagnoza wyników
powinna być opisana po każdym badaniu. W dzienniczku powinien znaleźć się
opis wyposażenia ośrodka, w którym odbywana jest praktyka.
3. Każdy dzień praktyk powinien być potwierdzony przez opiekuna praktyk
poprzez złożenie przez niego podpisu w dzienniczku praktyk w danym dniu.
4. Po zakończeniu praktyk student powinien:
-

dostarczyć na uczelnię opinię (wraz z oceną) o odbytej praktyce
wystawioną przez punkt protetyczny.

-

dostarczyć na uczelnię dzienniczek praktyk potwierdzony przez opiekuna
praktyk.

5. O ocenie z praktyk decyduje w 50% ocena dzienniczka praktyk dokonywana
przez opiekuna praktyk (ze strony Katedry Akustyki) i w 50% ocena widniejąca
w opinii pracodawcy (opiekuna praktyk w trakcie ich odbywania).
6. Żeby student mógł przystąpić do pracowni protetycznej musi mieć zaliczoną
praktykę z protetyki słuchu po drugim roku studiów (Praktyki II).
7. Zaliczona praktyka po trzecim roku studiów (Praktyka III i IV) uprawnia
studenta do przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Regulamin praktyk warsztatowych
1. Obowiązkiem studenta w czasie praktyk jest:
-

punktualny i aktywny udział

-

odbycie regulaminowych godzin praktyk

2. Zadaniem studenta w czasie praktyk jest prowadzenie dzienniczka praktyk,
w którym

opisuje

poszczególnych

każdego

dnia

producentów

co

zostało

aparatów

zaprezentowane

słuchowych

lub

przez
sprzętu

diagnostycznego. W dzienniczku powinien znaleźć się opis najnowszych
produktów przynajmniej czterech firm audioprotetycznych
3. O ocenie z praktyk decyduje pełne uczestnictwo w praktykach oraz ocena
z przedstawionego dzienniczka praktyk, wystawiona przez opiekuna praktyk

