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Wyłączenie odpowiedzialności
Projekt został sfinansowany dzięki wsparciu Komisji Europejskiej. Odpowiedzialność
za treść niniejszej publikacji spoczywa wyłącznie na jej autorze. Komisja nie
odpowiada za dalsze wykorzystanie treści zawartych w publikacji.
Prawa autorskie

Niniejsza publikacja jest objęta licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - użycie
niekomercyjne - bez przetwarzania, Międzynarodowa Licencja 4.0 (CC BY-NC-ND
4.0).
Materiał może być powielany na wszelkich nośnikach i we wszystkich formatach.
Można tez go rozprowadzać zgodnie z następującymi warunkami:
●

Uznanie autorstwa - należy zamieścić odpowiednie stwierdzenia wskazujące
na prawa autorskie oraz inne, dodać link do licencji i podać, czy w treści
wprowadzono jakiekolwiek modyfikacje. Można to zrobić w dowolny właściwy
sposób, natomiast nie wolno sprawiać wrażenia, że licencjodawca w jakikolwiek
sposób wspiera dane wykorzystanie publikacji lub stronę, która ją wykorzystuje.

●

Użycie niekomercyjnekomercyjnych.

●

Bez edycji i przetwarzania - jeśli wprowadzi się jakiekolwiek przeróbki i
modyfikacje w treści publikacji, bądź też w inny sposób wykorzysta jej treść jako
podstawę do stworzenia szerszego materiału, wówczas przetworzonej w ten
sposób wersji nie wolno rozprowadzać.

nie wolno wykorzystywać materiału dla celów

05/2021
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Ten przewodnik ma stanowić wsparcie dla studentów na kierunku terapia zajęciowa i
pomóc im kompleksowo przygotować się do praktyk w innym kraju europejskim. W ten
sposób można usprawnić proces przygotowania aż do samego rozpoczęcia praktyk.
Niniejszy dokument stanowi podsumowanie procesu przygotowania obowiązującego
na odpowiedniej uczelni. Proces taki zwykle obejmuje następujące elementy:


Wydarzenie informacyjne organizowane w pierwszym semestrze nauki na
uczelni, w pierwszym semestrze kursu lub w pierwszym semestrze kształcenia
na kierunku terapia zajęciowa w wyższej szkole zawodowej,



Poradnictwo, czyli usługa świadczona przez koordynatora praktyk z ramienia
danej uczelni lub instytucji,



Materiały informacyjne zamieszczone na stronie internetowej uczelni,



W stosownych przypadkach baza danych z danymi do kontaktu z instytucjami
partnerskimi lub sieciami instytucji w innych krajach europejskich,



Dane do kontaktu lub sprawozdania sporządzone przez studentów, którzy już
odbyli praktyki w innym kraju europejskim.

Zaleca się zatem, żeby zainteresowani w pierwszej kolejności udali się na spotkanie
informacyjne, by dowiedzieć się wstępnie, jakie są możliwości odbywania praktyk za
granicą i z jakiego wsparcia przy tej okazji można skorzystać.
Niniejszy przewodnik podsumowuje w formie tabeli niezbędne etapy prowadzące do
rozpoczęcia praktyk. Poniżej zamieszczono też pytania i odpowiedzi dotyczące
praktyk odbywanych w innym kraju europejskim.
1.

Podsumowanie niezbędnych czynności na etapie przygotowania do
praktyk za granicą

Mając na uwadze uznawalność praktyk odbywanych w innym kraju europejskim,
należy postępować zgodnie z planem podanym poniżej.
Uwaga:
Począwszy od punktu 4 poniższej tabeli prezentujemy dwa możliwe sposoby
przygotowania. Jeśli student wybierze instytucję w innym kraju europejskim, z którą
uczelnia kierująca studenta na praktyki już nawiązała współpracę, wówczas należy
postępować zgodnie z procedurą opisaną w lewej kolumnie. Ale studenci mogą też
samodzielnie wyszukać sobie instytucję, w której będą odbywać praktyki. W takim
wypadku należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w prawej kolumnie.
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Przygotowanie do przydziału placówki organizującej praktyki w zakresie terapii zajęciowej za granicą

Niezbędne etapy przygotowania do wyboru placówki organizującej praktyki w
zakresie terapii zajęciowej w innym kraju europejskim
1
Uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez daną
uczelnię macierzystą w związku z możliwością odbywania praktyk za granicą
(termin: pierwszy semestr kształcenia na uniwersytecie lub w college’u lub
pierwszy semestr kształcenia w wyższej szkole zawodowej na kierunku
terapia zajęciowa)
2

Zapoznanie się z całością dostępnych materiałów zapewnianych przez
uczelnię macierzystą (strona internetowa, broszury, bazy danych dotyczące
praktyk za granicą).

3

Kontakt z koordynatorem praktyk na uczelni macierzystej, by dowiedzieć
się więcej na temat możliwości odbywania praktyk za granicą, uczelni
partnerskich w innych krajach europejskich, warunków ramowych i procedur
akredytacji.
Prosimy w tym miejscu wybrać odpowiednią procedurę, jak zaznaczono we
wstępie powyżej!

4

Studenci planują odbyć praktyki w
instytucji partnerskiej uczelni
macierzystej

5

Uzyskanie informacji na temat
placówek, które obecnie
współpracują z uczelnią.
(Podczas spotkania z
koordynatorem praktyk lub w trakcie
samodzielnego przeglądania
istniejącej bazy danych)

Samodzielnie przeprowadzona
kwerenda dotycząca praktyk w
innych krajach europejskich
(e.g.: https://erasmusintern.org/,
https://enothe.eu/)

6

Wybór odpowiedniej placówki na
praktyki

Wybór odpowiedniej placówki na
praktyki

7

8

Studenci wybierają placówkę, z którą
uczelnia macierzysta nie nawiązała
jeszcze współpracy

Uzyskanie informacji na temat
koordynacji praktyk /osoby do
kontaktu w placówce organizującej
praktyki
Złożenie wniosku o możliwość
odbycia praktyk za granicą do
koordynatora praktyk z ramienia
uczelni.
(wymagane dokumenty: zob.
katalog pytań i odpowiedzi)

Złożenie wniosku o możliwość
odbycia praktyk za granicą do
koordynatora praktyk z ramienia
uczelni.
(wymagane dokumenty: zob. katalog
pytań i odpowiedzi)
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Niezbędne etapy przygotowania do wyboru placówki organizującej praktyki w
zakresie terapii zajęciowej w innym kraju europejskim
9
Kontakt z osobą odpowiedzialną
Kontakt z osobą odpowiedzialną za
za praktyki w placówce
praktyki w placówce organizującej
organizującej praktyki - kontaktuje
praktyki - kontaktuje się koordynator
się koordynator praktyk lub student
praktyk lub student
10 Uzyskanie informacji dotyczących Uzyskanie informacji dotyczących
wymagań stawianych studentom
wymagań stawianych studentom
przez placówkę organizującą
przez placówkę organizującą
praktyki.
praktyki.
(Zob. katalog pytań i odpowiedzi)
(Zob. katalog pytań i odpowiedzi)
11
Wyjaśnienie kryteriów uznawalności
praktyk zgodnie z wytycznymi WFOT
oraz wymaganiami uczelni
macierzystej.
(Należy wykorzystać „Kwestionariusz
uznawalności praktyk" - dostępny u
koordynatora praktyk z ramienia
uczelni)
12 Ustalenia organizacyjne z
Ustalenia organizacyjne z placówką
odpowiedzialną za zorganizowanie
placówką odpowiedzialną za
praktyk:
zorganizowanie praktyk:
 Osoba odpowiedzialna, do której  Osoba odpowiedzialna, do której
należy złożyć dokumenty (list
należy złożyć dokumenty (list
motywacyjny, CV, portfolio
motywacyjny, CV, portfolio
kompetencji itp.),
kompetencji itp.),
 Możliwy czas trwania praktyk, z
 Możliwy czas trwania praktyk, z
uwzględnieniem tygodniowej liczby
uwzględnieniem tygodniowej
godzin,
liczby godzin,
 Możliwe obszary tematyczne,
 Możliwe obszary tematyczne,
których praktyka może dotyczyć,
których praktyka może dotyczyć,
 zakwaterowanie w pobliżu placówki,
 zakwaterowanie w pobliżu
placówki,
 wymagane szczepienia i
zaświadczenia,
 wymagane szczepienia i
zaświadczenia,
 obowiązujące ramy prawne,
 obowiązujące ramy prawne,
 koszty, jakie miałby ponieść
praktykant, oraz możliwość
 koszty, jakie miałby ponieść
uzyskania ewentualnego wsparcia
praktykant, oraz możliwość
finansowego w stosownych
uzyskania ewentualnego
przypadkach,
wsparcia finansowego w
stosownych przypadkach,
 Możliwość pracy w zespole
tandemowym...
 Możliwość pracy w zespole
tandemowym...
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Niezbędne etapy przygotowania do wyboru placówki organizującej praktyki w
zakresie terapii zajęciowej w innym kraju europejskim
13

Wyjaśnienie kwestii finansowania
np. w ramach programu
Erasmus+
Pomocne informacje:
 https://erasmusplus.at/de/hochschulbild
ung/studierende-und-graduierte/,
 https://ec.europa.eu/programmes/erasm
us-plus/opportunities/traineeshipsvocational-education-apprenticeshipsand-recent-graduates_de
 https://ec.europa.eu/programmes/erasm
us-plus/opportunities/traineeshipsvocational-education-apprenticeshipsand-recent-graduates_en

Można dokonać zgłoszenia na
uczelni macierzystej, jeśli jest
możliwość akredytacji - informacje w
tym zakresie można uzyskać w
biurze koordynatora praktyk
14

Wyjaśnienie kwestii finansowania
np. w ramach programu Erasmus+
Pomocne informacje:
 https://erasmusplus.at/de/hochschulbildung
/studierende-und-graduierte/,
 https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/opportunities/traineeships-vocationaleducation-apprenticeships-and-recentgraduates_de
 https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/opportunities/traineeships-vocationaleducation-apprenticeships-and-recentgraduates_en

Można dokonać zgłoszenia na uczelni
macierzystej, jeśli jest możliwość
akredytacji - informacje w tym zakresie
można uzyskać w biurze koordynatora
praktyk

Sporządzenie umowy w zakresie
praktyki zagranicznej po dokonaniu
ustaleń przez wszystkie strony
zainteresowane. Należy
wykorzystać dokument zatytułowany
„Umowa dotycząca kształcenia.
Wyjazd studenta na praktyki"
(dokument dostępny na stronie:

Sporządzenie umowy w zakresie
praktyki zagranicznej po dokonaniu
ustaleń przez wszystkie strony
zainteresowane. Należy wykorzystać
dokument zatytułowany „Umowa
dotycząca kształcenia. Wyjazd
studenta na praktyki"
(dokument dostępny na stronie:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/resources/documents/applicants/learni
ng-agreement_en)

https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/resources/documents/applicants/learningagreement_en)

15

Ustalenie, jakie
formularze/dokumenty mają być
złożone, by praktyki zostały
uznane przez uczelnię macierzystą
(Zob. Program EUPRAC 3.3, 6.1
oraz 9.4 Tabela z
wyszczególnieniem instytucji
partnerskich programu EUPRAC).

Ustalenie, jakie
formularze/dokumenty mają być
złożone, by praktyki zostały uznane
przez uczelnię macierzystą (Zob.
Program EUPRAC 3.3, 6.1 oraz 9.4
Tabela z wyszczególnieniem instytucji
partnerskich programu EUPRAC).

16

Ustalenia dotyczące wyjazdu
Koordynator praktyk odpowie na
wszelkie dalsze pytania dotyczące
przebiegu praktyk

Ustalenia dotyczące wyjazdu
Koordynator praktyk odpowie na
wszelkie dalsze pytania dotyczące
przebiegu praktyk
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2.

Katalog pytań i odpowiedzi dotyczących organizacji praktyk z zakresu
terapii zajęciowej w innych krajach europejskich
W kolejnej części niniejszego opracowania zostaną podane odpowiedzi na pytania
dotyczące przygotowywania się do praktyk za granicą. Pytanie te i odpowiedzi na nie
przedstawiono w takiej kolejności, w jakie mogą się pojawiać. Osoby zainteresowane
praktyką za granicą powinny najpierw zapoznać się z podanymi odpowiedziami, aby
móc przygotować się przede wszystkim na rozmowę z koordynatorem praktyk na
swojej uczelni.
Gdzie można uzyskać informacje o praktykach w innych krajach europejskich?
Pierwszą osobą, z którą należy się skontaktować, aby uzyskać informacje o
możliwości odbycia praktyki w innym kraju europejskim, jest koordynator praktyk na
danej uczelni. Koordynator praktyk zaproponuje rozmowę w celu przekazania
informacji. Informacje można znaleźć również samego, sięgając pod udostępniony
przewodnik. Znaleźć w nim można znaleźć adres strony internetowej uczelni i
ewentualnie odsyłacz do bazy danych stworzonej jako źródło informacji o praktykach.
Przewodnik zawiera ponadto odsyłacz do stron internetowych z informacjami o
programie mobilności Erasmus+.
W programie kształcenia praktycznego potencjalnych terapeutów zajęciowych,
stworzony w ramach przedsięwzięcia EUPRAC, można znaleźć wiele dodatkowych
informacji dotyczących praktyk w innych krajach europejskich. Odsyłacz do strony
internetowej: https://www.ibkm-erasmus.de/home/.
Kim są osoby do kontaktu w poszczególnych instytucjach w czterech państwach
uczestniczących w projekcie EUPRAC? Z kim można się skontaktować, aby
uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące warunków ramowych praktyki w
danym kraju?
Bułgaria
Niemcy
University of Ruse Angel Kanchev IBKM gemeinnützige Schulträger GmbH
ul. Studentska 8
Am Bahnhof 12-13
POB 7017, Ruse
06577 Heldrungen
pmincheva@uni-ruse.bg
erasmus@ibkm-schulen.de
+359 82 821 993
Tel.: +49 (0)211 760-0
Kerstin Erdmann
Petya Mincheva
Austria
IMC Fachhochschule Krems
GmbH
Am Campus, Trakt G1
3500 Krems
doris.weinberger@fh-krems.ac.at
+43 (0)2732802202
Doris Weinberger

Polska
Akademia Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu
aleja Ignacego Jana Paderewskiego 35
51-612 Wrocław
Milosz.kusnierz@awf.wroc.pl
+48 (71) 347 33 96
Dr. Miłosz Kuśnierz
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Jak można się upewnić, że praktyka w danym kraju europejskim zostanie uznana
przez uczelnię praktykanta?
Obowiązują poniższe, minimalne kryteria uznawania praktyk dostępnych w innych
krajach europejskich:

Jednostka oferująca praktykę musi mieć pozwolenie na kształcenie praktykantów
w dziedzinie terapii zajęciowej/sprawowania nadzoru na takimi osobami zgodnie
z przepisami obowiązującym w danym państwie.


Wymagania w przypadku opiekunów praktyk są następujące:
o
o
o
o



ukończone kształcenie w zawodzie terapeuty zajęciowego,
ukończone szkolenie w ośrodku kształcenia uznanym przez Światową
Federację Terapeutów Zajęciowych,
doświadczenie zawodowe nie krótsze niż rok/2 lata,
tygodniowy wymiar czas pracy wynoszący co najmniej 30 godzin.

Ponadto zaleca się, aby każdy praktykant miał swojego opiekuna, który będzie
prowadził tę osobę przez okres praktyki.

Dodatkowe wymagania dotyczą czasu trwania praktyki, liczby godzin, jakie praktykant
powinien zrealizować tygodniowo, oraz obszarów tematycznych oferowanych przez
instytucję przyjmującą na praktykę.
Aby wyjaśnić z jednostką ds. praktyk wszystkie kryteria uznawalności, należy
skorzystać z „Kwestionariusza dot. uznawalności jednostek ds. praktyk w zakresie
praktyk w dziedzinie terapii zajęciowej w innych krajach europejskich". Kwestionariusz
ten można otrzymać od właściwego koordynatora praktyk. Dokument zamieszczono
również jako załącznik w pkt 9.3 programu EUPRAC.
W których obszarach tematycznych dostępne są praktyki w państwach
uczestniczących w przedsięwzięciu EUPRAC, tj. w Niemczech, Austrii, Bułgarii i
Polsce?
W ramach badania EUPRAC określono obszary, w których kształcenie w dziedzinie
terapii zajęciowej w krajach uczestniczących w projekcie odbywa się w porównywalny
sposób. Są to: pediatria, geriatria, psychiatria, neurologia i ortopedia (zob. też pkt 3.3
w programie EUPRAC). W tych obszarach praktyki w dziedzinie terapii zajęciowej
mogą być oferowane w innych krajach europejskich w sposób porównywalny i
uznawalny.
Czy praktykę odbytą za granicą zalicza się w ramach kształcenia na uczelni
praktykanta?
(zob. Program EUPRAC, pkt 3.2):
W odniesieniu do kształcenia praktycznego terapeutów zajęciowych w kontekście
praktyki za granicą należy zawsze stosować się do właściwych przepisów prawa,
programów nauczania i regulacji obowiązujących w krajach pochodzenia, a także do
8
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wytycznych i wymagań określonych przez uczelnie kierujące studentów na praktyki
(zob. badanie EUPRAC, wersja kompaktowa, 06/2020, str. 38 ff). W tym zakresie za
jednolity standard można przyjąć standard opracowany przez Światową Federację
Terapeutów Zajęciowych (WFOT). Norma ta dotyczy jednak przede wszystkim
kształcenia teoretycznego w dziedzinie terapii zajęciowej prowadzonego w
uniwersytetach, kolegiach i wyższych szkołach zawodowych.
Instytucje kierujące mają więc ważne zadanie, polegające na sprawdzaniu wymagań
jednostek przyjmujących na praktyki. Zadanie to jest już wykonywane w wielu
uniwersytetach, kolegiach i wyższych szkołach zawodowych w ramach współpracy z
instytucjami i przedsiębiorcami za granicą. Jednostki przyjmujące, które studenci sami
znajdą (co zdarza się już często), muszą złożyć wniosek i przejść weryfikację.
Zainteresowane podmioty muszą być informowane na wczesnym etapie.
Kryteria uznawania instytucji oferujących praktyki zostały już określone. Co do zasady
warunki dotyczące każdej planowanej praktyki zagranicznej powinny zostać określone
odrębnie przez uczelnię kierującą i organizatora praktyki.
Czy konieczne jest złożenie wniosku o praktykę za granicą na uczelni
macierzystej?
Osoby zainteresowane praktyką za granicą powinny złożyć wniosek do właściwego
koordynatora praktyk. Dokumenty należy złożyć w terminach określonych przez daną
uczelnię (np. do 15 maja i 15 listopada w przypadku praktyki planowanej na kolejny
semestr lub kolejne półrocze). Należy złożyć następujące dokumenty:

list motywacyjny, zawierający uzasadnienie chęci odbycia praktyki za granicą, z
podaniem terminu i miejsca praktyki;

informację o ocenach, wynikach w nauce lub wynikach kształcenia;

kopię dokumentu potwierdzającego uznanie opiekuna praktyki/kwalifikacje
opiekunem praktyki w instytucji przyjmującej;

opis praktyki (ulotkę, wydruk ze strony internetowej oraz – w razie potrzeby – opis
powiązania praktyki z terapią zajęciową);


potwierdzenie od instytucji przyjmującej na praktykę.

Dodatkowych informacji w sprawie wniosków udziela koordynator praktyk.
W jaki sposób można sfinansować praktykę za granicą?
Jedną z możliwości jest sfinansowanie praktyki zagranicznej w ramach unijnego
programu mobilności Erasmus+.
Unia Europejska pokrywa zazwyczaj koszty podróży i zakwaterowania na czas trwania
praktyki. Praktykant może – stosownie do okoliczności – uzyskać również środki
finansowe na koszty nauki języka obcego kraju, w którym odbywa praktykę.
Praktykant nie może złożyć wniosku o dofinansowanie bezpośrednio jako osoba
fizyczna. Wnioski takie mogą składać akredytowane organizacje. Organizacje takie
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następnie wybierają kandydatów do odbycia praktyki za granicą. Aby uzyskać
informacje o dostępności dofinansowania w konkretnym przypadku oraz tego, gdzie i
jak należy złożyć wniosek, należy skontaktować się ze swoją uczelnią lub właściwym
koordynatorem praktyk.
Dodatkowe informacje dostępne są również na stronach internetowych:
 https://erasmusplus.at/de/hochschulbildung/studierende-und-graduierte/,
 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeshipsvocational-education-apprenticeships-and-recent-graduates_de
 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeshipsvocational-education-apprenticeships-and-recent-graduates_en.
W których dziedzinach pracy i aktywności można odbyć praktykę w
poszczególnych państwach?
(zob.. Program EUPRAC, pkt 3.1):
W krajach uczestniczących w projekcie EUPRAC miejsca, w których pracują terapeuci
zajęciowi, to przede wszystkim:

kliniki,

ośrodki rehabilitacyjne,

zakłady opieki dziennej,

domy spokojnej starości/domy opieki,

dzienne domy opieki.
Jeżeli więc warunki ramowe zostaną spełnione, praktyki dla studentów za zagranicy
mogą być oferowane zarówno w środowisku klinicznym, jak i w miejscach opieki
socjalnej.
W tym miejscu należy wspomnieć o prywatnych gabinetach terapii zajęciowej, które
stanowią szczególną grupę podmiotów, zwłaszcza w Niemczech i częściowo w Austrii.
Podmioty te są w stanie zaoferować dużą część wszystkich możliwych obszarów
działalności terapeuty zajęciowego w kontekście pracy z praktykantami, a to ze
względu na liczne grupy docelowe i powiązane z nimi szerokie spektrum metod
terapeutycznych. W przypadku Bułgarii jedną z cech szczególnych jest to, że ze
względu na ramy prawne terapii zajęciowej, nie przewiduje się praktyk w szpitalach,
jako że w tych instytucjach nie oferuje się zatrudniania terapeutów zajęciowych, nawet
po ukończeniu nauki zawodu.
W których okresach dostępne są praktyki w państwach uczestniczących w
przedsięwzięciu EUPRAC?
Czas trwania praktyki jest zwykle określony w regulacjach dotyczących studiów /
kształcenia obowiązujących w poszczególnych państwach. Do praktyk za granicą mają
zastosowanie również przepisy szczególne – niektóre z nich można znaleźć w
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regulacjach wewnętrznych uczelni. Zainteresowani studenci powinni zatem jak
najwcześniej uzyskać informacje u osoby odpowiedzialnej za praktyki w swojej uczelni.
Czas trwania kolejnych etapów praktyki jest również określony w regulacjach
dotyczących studiów / kształcenia obowiązujących w poszczególnych państwach. W
krajach uczestniczących w projekcie udział praktyki w całym okresie kształcenia
[realizacji programu] wynosi od 25 do 40 proc. Liczba godzin praktyki waha się od 1020
do 1720. Praktyka w inny kraju europejskim nie powinna jednak trwać krócej niż 4
tygodnie. W tym miejscu należy ponadto nadmienić, że jeżeli student/praktykant
ubiega się o środki finansowe z programu Erasmus+ na pokrycie kosztów pobytu za
granicą, praktyka musi trwać co najmniej dwa miesiące. (zob. Program EUPRAC, pkt
4.1).
Jakie umiejętności są potrzebne do odbycia praktyki za granicą?
W ramach projektu EUPRAC we współpracy z jednostkami przyjmującymi na praktykę
w dziedzinie terapii zajęciowej określono profil oczekiwań i ofert na potrzeby
przydzielania studentów z innych krajów europejskich. Profil ten można znaleźć w
załączniku do programu EURPRAC, w poz. 9.10. Informacje na ten temat można
uzyskać również u koordynatora praktyk.
W tym miejscu przedstawiamy tylko najważniejsze elementy tego profilu. Są to:
1.

specjalistyczna wiedza - kandydat powinien – co do zasady – posiadać
specjalistyczną wiedzę stosowną do poziomu wykształcenia oraz umiejętność
stosowania tej wiedzy w praktyce. Aby zapewnić uporządkowane przygotowanie
praktyki, potencjalny praktykant powinien przedłożyć właściwemu opiekunowi
praktyki dokumenty (portfolio) przedstawiające aktualny stan swojej wiedzy
merytorycznej oraz swoich umiejętności i zdolności;

2.

kompetencje do działania, m.in.:









przestrzeganie procedur i procesów obowiązujących w instytucji
przyjmującej na praktykę oraz korzystanie z oferowanych możliwości
obserwacji,
odpowiednia komunikacja z klientami [pacjentami], współpracownikami
oraz innymi ważnymi osobami do kontaktu,
refleksja nad swoim postępowaniem zawodowym,
umiejętność wyciągania wniosków na podstawie aktualnego poziomu
przygotowania teoretycznego i umiejętność stosowania teorii w praktyce,
planowanie i wykonywanie [odpowiednio] dostosowanych czynności,
umiejętność zadawania pytań sobie samemu oraz zdolność do
współdziałania z terapeutami zajęciowymi w miejscu odbywania praktyki,
umiejętność działania samodzielnego (biorąc pod uwagę poszczególne
etapy praktyki i poziom wykształcenia);
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3.

umiejętności miękkie, m.in.:







4.

oczekiwane postawy:





5.

umiejętność współpracy, gotowość do pracy w zespole terapeutów,
odpowiednie umiejętności komunikacji,
elastyczność i gotowość na zmiany,
kompetencje międzykulturowe,
odporność na trudne sytuacje i postępowanie sprzyjające zdrowiu,
otwartość na nowości;
motywacja zawodowa,
przestrzegania wszystkich zasad etyki zawodowej,
rozumienie znaczenia odpowiedniego zachowania i wyglądu,
przestrzeganie tajemnicy zawodowej i przepisów dotyczących ochrony
danych;

umiejętności językowe i znajomość języka specjalistycznego:







znajomość języka specjalistycznego, opanowanie podstawowych terminów
specjalistycznych potrzebnych w praktyce, również w języku kraju
przyjmującego,
znajomość różnych modelu komunikacji i umiejętność stosowania ich w
praktyce,
podstawowa znajomość języka kraju przyjmującego na potrzeby pracy z
klientami [pacjentami] (zaleca się ukończenie wcześniej odpowiedniego
kursu językowego),
znajomość co najmniej języka angielskiego.

Jakie inne warunki ogólne należy wziąć pod uwagę?
Przed rozpoczęciem praktyki warto zapytać osoby odpowiedzialne w instytucji
przyjmującej na praktykę o wymagania prawne i dotyczące ubezpieczenia,
obowiązujące w kraju docelowym (np. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i
karnej w związku z wykonywaniem zawodu).
Warto również dowiedzieć się, jakie świadczenia mieszczą się w zakresie ochrony
ubezpieczeniowej za granicą, i w razie potrzeby wykupić dodatkowe ubezpieczenia
np. od kosztów powrotu do kraju w razie choroby.
Odpowiedzi na wszelkie inne ważne pytania udziela właściwy koordynator praktyk.
Czy w pobliżu miejsca odbywania praktyki jest dostępne zakwaterowanie?
Wiele instytucji oferuje swoim praktykantom pomoc w znalezieniu zakwaterowania. W
tej sprawie należy skontaktować się z właściwym opiekunem praktyki w kraju
docelowym.
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Które szczepionki należy przyjąć, aby móc pracować w środowisku klinicznym
w danym kraju?
W tym zakresie obowiązują przepisy prawa danego państwa dotyczące szczepień oraz
wymagania określone przez instytucję przyjmującą na praktykę. Pytanie w tej sprawie
(w tym dotyczące ewentualnego obowiązku przedłożenia zaświadczenia o
szczepieniu) prosimy kierować do opiekuna praktyki w kraju przyjmującym.
Dodatkowe informacje można uzyskać u swojego lekarza oraz na stronach
internetowych danego państwa, zawierających informacje o wymagania dotyczących
szczepień.
W
Austrii
takie
informacje
dostępne
są
na
stronie
https://www.gesundheit.gv.at/leben/gesundheitsvorsorge/impfungen/reiseimpfungen.
Jakie dokumenty i formularze należy przedłożyć na potrzeby uznania praktyki?
Należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
W kontekście oceny ukończonej praktyki przez właściwą jednostkę należy przedłożyć
m.in.: listy obecności, oceny praktyki, opis przypadku pacjenta [ang. patient report],
protokoły szkoleniowe, dokumentację, oceny własne itp. (zob. program EUPRAC, pkt
3.3, 6.1, 9.4).
Aby praktyka odbyta za granicą została uznana, studenci składają wnioski o uznanie
praktyki do biura egzaminacyjnego uniwersytetu, uniwersytetu nauk stosowanych lub
do osoby odpowiedzialnej za kształcenie w wyższej szkoły zawodowej. W tym celu
należy przedłoży następujące dokumenty:

sprawozdanie z praktyki,

ocenę praktyki sporządzoną przez opiekuna z ramienia jednostki, w której
praktyka się odbyła;

potwierdzenie obecności, opatrzone odciskiem pieczątki, datą i podpisem
opiekuna.
Po sprawdzeniu dokumentów studenci otrzymują pisemne zawiadomienie o uznaniu
praktyki odbytej za granicą.
Informacje na ten temat zostaną przekazane podczas spotkania informacyjnego.
Ponadto właściwy koordynator praktyk z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania
dotyczące wymaganych dokumentów i formularzy.
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