
                                               Akty prawne 
 regulujące zasady organizacji i  przebiegu  praktyk   studenckich, 

 
a/  ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  o  szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, 
poz. 1365), 
b/  Uchwała Nr  21/07/11 Senatu PWSZ  z dnia 14 grudnia 2007 r. oraz Uchwała 
Senatu Nr 42/07/11 z dnia 9 maja 2008 r.  w sprawie zmiany organizacji praktyk 
studenckich oraz warunków zwolnienia studentów  z odbywania praktyk w 
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  w Sulechowie, 
c/  Zarządzenie Nr 66/07/11 Rektora  PWSZ z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie 
     ustalenia zakresu praktyki  studenckiej, 
d/ Zarządzenie Nr 26/11/15 Rektor PWSZ z dnia 15 marca 2012r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu studenckich praktyk zawodowych w PWSZ w Sulechowie, 
e/ Zarządzenie Nr 24b/11/15 Rektor PWSZ z dnia 12 marca 2012r. w sprawie 
ustalenia opiekunów praktyk studenckich oraz określenia ich obowiązków. 
 
Student ma obowiązek uzgodnić w Dziekanacie (stanowisko ds. praktyk) miejsce, 
okres oraz datę rozpoczęcia praktyki zawodowej nie później niż do 30 kwietnia roku, 
na który przypada obowiązek praktyki, w celu uzyskania właściwych dokumentów 
niezbędnych do odbycia praktyki zawodowej (§9 Regulamin studenckich praktyk 
zawodowych). 
      

Podstawowe dokumenty związane z przebiegiem praktyki: 
a/  porozumienie  pomiędzy Uczelnią a zakładem pracy  
b/ imienne skierowanie na praktykę zawodową do zakładu pracy 
c/ Karta praktyk zawodowych 
 

Podstawowe dokumenty związane ze zwolnieniem z obowiązku odbywania 
praktyki: 

a/ Karta praktyki zawodowej – praktyka jako okres wykonywanej pracy, odbytego 
stażu lub praktyki 

b/ dokumenty potwierdzające zgodność wykonywanej (lub wykonanej) pracy z 
programem praktyk dla kierunku studiów (świadectwo pracy albo zaświadczenie o 

odbyciu stażu ( powiatowy urząd pracy) lub zaświadczenie z kadr o aktualnym 
zatrudnieniu (nazwa zakładu, od kiedy zatrudniony, na jakim stanowisku), 
ewentualnie wypis z rejestru o prowadzeniu działalności gospodarczej (jeśli 
takową prowadzi).  

 
Kryteria zaliczenia praktyki: 

1. Praktyka zaliczona będzie po dostarczeniu do Dziekanatu (pokój 11A) Karty 
praktyk zawodowych. 

2. Student jest zobowiązany złożyć prawidłowo wypełnioną Kartę praktyki 
zawodowej nie później niż do ostatniego dnia sesji egzaminu poprawkowego. 



3. Jeśli praktyka odbywa się we wrześniu Kartę praktyki zawodowej student składa 
do dnia 10 października.  

4. Zaliczenia praktyki dla poszczególnego kierunku dokonuje na studiach 
stacjonarnych i niestacjonarnych wyznaczony przez Rektora pracownik: 

- Administracja – dr Grażyna Świątkowska, 
- Energetyka – doc. dr inż. Emil Michta, 
- Turystyka i rekreacja - dr Adam Nadolny 
- Technologia żywności i żywienie człowieka – dr inż. Anna Gawrońska, 
- Ogrodnictwo – dr inż. Agnieszka Szczecińska.  

5. Wpisy do indeksu i na kartę okresowych osiągnięć studenta dokonywane są po 
złożeniu w/w dokumentów w Dziekanacie. 

 
 

 


