
REGULAMIN OGÓLNY PRAKTYK  

NA WYDZIALE NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

1.� Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych (zwany dalej WNHiS), organizuje w ramach 

programu kształcenia praktyki stanowiące integralną część studiów, działając na podstawie 

art. 11 ust. 9, art. 166 ust. 2 i 3, art. 168a ust 2 pkt. 5, art. 168b ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 

lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572  

z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 

2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów rozdz. 2 §4 ust. 1 pkt. 8 oraz Regulaminu 

studiów AMW cz. II §4, cz VI §21. 

2.� Student odbywa praktykę zgodnie z programem studiów w jednym lub kilku wybranych przez 

siebie podmiotach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, jednostkach 

administracji samorządowej, organizacjach pozarządowych, placówkach oświatowych, 

jednostkach kultury, instytucjach naukowo=badawczych lub innych podmiotach krajowych lub 

zagranicznych, jeżeli charakter odbywanych przez studenta praktyk będzie zgodny z celami 

praktyki i efektami kształcenia określonymi dla danego kierunku studiów. 

3.� Praktyka może odbywać się w ramach realizowanych programów Unii Europejskiej, wymian 

zagranicznych skierowanych do studentów. 

4.� W czasie odbywania praktyki student realizuje program w uzgodnieniu z opiekunem praktyk 

w wybranej przez siebie instytucji. 

5.� Odbycie praktyk jest warunkiem zaliczenia semestru, na którym student jest zobowiązany je 

zrealizować. 

6.� Praktyka podlega ocenie, a jej zaliczenie warunkuje dopuszczenie do egzaminu kończącego 

studia. 

7.� Z obowiązku odbywania praktyki student może być zwolniony, za zgodą opiekuna praktyk, 

 w przypadkach wymienionych w Regulaminie studiów AMW. 

8.� Merytorycznym opiekunem praktyk odpowiedzialnym za ich przebieg jest nauczyciel 

akademicki powołany decyzją Dziekana WNHiS. 

9.� Łączny wymiar praktyk jest zgodny z wymogami poszczególnych kierunków realizowanych 

na WNHiS. 

10.�Czas pracy studentów wykonujących zadania wynikające z programu praktyk powinien być 

zbliżony do wymiaru czasu pracy pracownika instytucji, w której odbywana jest praktyka. 

11.�Uczelnia nie zwraca studentowi żadnych kosztów związanych z odbywanymi praktykami. 

12.�W przypadku gdy instytucja, w której student odbywa praktykę zdecyduje o możliwości 

otrzymania przez studenta wynagrodzenia z tytułu wykonywanej pracy w trakcie odbywania 

praktyki, stosowna umowa (o pracę lub cywilnoprawna) zawierana jest pomiędzy tą instytucją 

a studentem, bez pośrednictwa WNHiS. 



13.�Studenci rozpoczynający praktykę muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. Kserokopię polisy lub zaświadczenie z numerem polisy należy dostarczyć do 

Dziekanatu WNHiS. 

Rozdział II 

Cele praktyki 

1.� Praktyki mają w szczególności na celu: 

= poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności praktycznego jej 

wykorzystania, 

= kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem 

odbywania praktyki, 

= kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się i nabywanie umiejętności 

interpersonalnych, 

= poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy, podziału 

kompetencji, obowiązujących procedur, procesu planowania pracy, 

= doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy w zespole, zasad efektywnego 

zarządzania czasem, odpowiedzialności za powierzone zadania i ich planową realizację, 

= doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych, 

= przygotowanie studenta do samodzielnego wykonywania powierzonych mu zadań, 

= zapoznanie studenta z własnymi możliwościami na rynku pracy, 

= nawiązanie kontaktów zawodowych przydatnych w momencie poszukiwania pracy, 

= poznanie zasad funkcjonowania rynku pracy. 

Rozdział III 

Obowiązki opiekuna praktyk 

1.� Opiekun praktyk odpowiada za: 

= zapoznanie studentów z zadaniami programowymi praktyki, 

= przygotowanie merytoryczne studentów do odbycia praktyk, 

= nawiązywanie kontaktów z instytucjami, w których mogą być organizowane praktyki dla 

studentów, 

= prowadzenie dokumentacji praktyk, 

= udzielanie pomocy studentowi w wyborze miejsca do odbycia praktyki, 

= kontrolę przebiegu praktyki, 

= ocenę praktyki zgodnie z wymaganiami programu kierunku studiów, 

= zaliczenie praktyki zgodnie z wymaganiami programu danego kierunku studiów, 



= opracowanie rocznego sprawozdania z realizacji praktyk zawodowych studentów dla 

Dziekana WNHiS.  

Rozdział IV  

Obowiązki studenta 

1.� Przed rozpoczęciem praktyki student powinien zapoznać się z zasadami odbywania praktyki,  

a w szczególności z warunkami jej zaliczenia. 

2.� Student zobowiązany jest do zrealizowania praktyk zgodnie z ustalonym programem,  

a ponadto: 

= przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez WNHiS, 

= przestrzegania ustalonego przez instytucję, w której odbywa praktykę porządku i dyscypliny 

pracy, 

= przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej, 

= przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony poufności 

danych w zakresie określonym przez instytucję, w której odbywa praktykę, 

= wykonywania zadań zleconych przez opiekuna praktyki w instytucji, 

= prowadzenia w dzienniczku praktyk zapisów dotyczących rodzaju wykonywanych prac, 

czasu ich trwania oraz własnych obserwacji i wniosków. 

3. Miejsce praktyki, warunki organizacyjne oraz konkretny termin student ustala z opiekunem 

praktyki oraz przedstawicielem instytucji przyjmującej. 

Rozdział V 

Zaliczenie praktyk 

1.� Zaliczenia praktyk zbiorowych i wpisu do Wirtualnej Uczelni dokonuje opiekun praktyki dla 

danego kierunku studiów na podstawie prac wykonanych podczas ich trwania. 

2.� Zaliczenia praktyki indywidualnej i wpisu do Wirtualnej Uczelni dokonuje opiekun praktyki 

dla danego kierunku studiów na podstawie uzupełnionego dzienniczka. 

Postanowienia końcowe 

1.� Szczegółowe zasady odbywania praktyk na poszczególnych kierunkach studiów są określone 

zarządzeniem Dziekana WNHiS 

2.� Uchwała wchodzi w życie wraz z podpisaniem. Jednocześnie traci moc uchwała nr 4/2014 

dotycząca zatwierdzenia Regulaminu Praktyk na Wydziale Nauk Humanistycznych  

i Społecznych z dnia 24 stycznia 2014 roku 

 


