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Pan

prof. dr hab. Filip Gołkowski

Dziekan 

Wydziału Lekarskiego 

i Nauk o Zdrowiu 

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja 

Frycza Modrzewskiego

Szanowny Panie Dziekanie,

w nawiązaniu do zapytań w sprawie art. 14.a pkt. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r 

o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 790, ze zm.), 

określającego, że do LEK może przystąpić lekarz albo osoba, która ukończyła 10 

semestrów z sześcioletnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim 

prowadzonym przez uczelnię mającą siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, proszę 

przyjąć następujące informacje.

Poniżej odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie:

 Czy zatem należy uznawać za zakończony rok V-ty przy praktyce zaliczonej

tylko w połowie tj. po 2 tygodniach?

Nie.

 Czy należy zaliczać rozpoczętą praktykę awansem?

Nie.

 Czy praktyki nie należy w ogóle brać pod uwagę przy zaliczaniu V-tego roku,

chociaż wtedy studentowi zabraknie 4 punktów ECTS?
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Osoba musi mieć ukończone 10 semestrów, więc musi posiadać odpowiednią 

liczbę punktów ECTS.

 Czy można realizować praktykę wakacyjną w ciągu roku akademickiego

wykorzystując wszystkie wolne tygodnie?

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia 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 (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 755) 

praktyki zawodowe obejmują doskonalenie umiejętności zawodowych. Są one 

realizowane w okresie wakacji i służą osiągnięciu wybranych efektów uczenia się.

Program praktyk zawodowych, formę i terminy ich odbywania oraz sposób weryfikacji 

osiągniętych efektów uczenia się ustala uczelnia.

Mając na uwadze powyższe, co do zasady, przedmiotowe praktyki powinny odbywać się 

w okresie wakacji. Jednak z uwagi na fakt, że uczelnia ustala ich program, formę, termin 

oraz sposób ich weryfikacji, w ramach posiadanej autonomii, istnieje możliwość 

elastycznego sposobu ich zaplanowania. 

Należy przy tym pamiętać, że celem praktyki jest doskonalenie umiejętności 

zawodowych i osiągnięcie wybranych efektów uczenia się. Ich realizacja przed 

zaliczeniem zajęć dydaktycznych określonych w programie studiów dla danego roku 

może uniemożliwić osiągniecie powyższego celu.

Podsumowując, praktyki zawodowe powinny odbywać się po zrealizowaniu zajęć 

teoretycznych umożliwiających osiągnięcie efektów uczenia się z danego zakresu.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż szczegółowy program praktyk, termin i formę 

ich odbywania oraz sposób weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się ustala uczelnia, 

termin praktyk wakacyjnych powinien być ustalany mając na uwadze zrealizowany 

program zajęć teoretycznych na danym kierunku studiów czyli po zrealizowaniu zajęć 

umożliwiających osiągnięcie efektów uczenia się w kategorii umiejętności wykonywania 

określonych czynności, które będą realizowane podczas praktyki.

 Czy nie należy dopuszczać do LEK-u studentów V-go roku?

Zgodnie z ww. art. 14.a pkt. 3 do LEK może przystąpić lekarz albo osoba, która 

ukończyła 10 semestrów z sześcioletnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku 

lekarskim. 
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Dodać należy, że w art. 14a ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza 

i lekarza dentysty wskazano, że osoba zamierzająca przystąpić do LEK składa do 

Dyrektora CEM, za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników 

Medycznych (czyli „SMK”), zgłoszenie do LEK do dnia:

 15 lipca roku kalendarzowego, w którym jest przeprowadzany dany egzamin – 

w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 września do dnia 

30 września;

 30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym jest 

przeprowadzany dany egzamin - w przypadku egzaminów wyznaczonych 

w okresie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego.

Mając na uwadze powyższe w przypadku braku możliwości dokonania zgłoszenia przez 

studenta do dnia 15 lipca (np. z uwagi na brak ukończenia 10 semestrów) student może 

dokonać zgłoszenia w kolejnym możliwym termonie tj. do dnia 30 listopada.

Z poważaniem

Małgorzata Zadorożna 

Dyrektor 
/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:

 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;

 Gdański Uniwersytet Medyczny;

 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;

 Uniwersytet Medyczny w Lublinie;

 Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

 Uniwersytet Medyczny im .Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie;

 Warszawski Uniwersytet Medyczny;

 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;

 Uczelnia Łazarskiego;

 Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach;

 Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie;
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 Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika;

 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; 

 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; 

 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;

 Uniwersytet Rzeszowski; 

 Uniwersytet Zielonogórski;

 Uniwersytet Opolski; 

 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego 

w Radomiu;

 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

 Ministerstwo Edukacji i Nauki;

 Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów 

Rzeczypospolitej Polskiej.
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