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Cel i charakter praktyk 

§ 1 

1. Odbywanie studenckich praktyk zawodowych ma na celu:  

a) połączenie teoretycznej wiedzy zdobytej na studiach z praktyczną i rozwijanie 

umiejętności jej wykorzystania, 

b) poznanie struktur i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji, 

c) kształtowanie konkretnych kompetencji zawodowych związanych z wiedzą, 

umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi; 

d) kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. 

umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania 

kontaktów, prowadzenia negocjacji itp., 

e) kształtowanie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego 

zarządzania czasem, samodzielności, sumienności i odpowiedzialności za powierzone 

zadania; 

f) stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku 

pracy. 

2. Student wykonuje podczas praktyk zadania na rzecz jednostki przyjmującej – organizatora 

praktyk, uzgodnione z opiekunem praktyk wyznaczonym przez uczelnię. 

§ 2 

1. Studenckie praktyki zawodowe stanowią integralną część kształcenia na wszystkich 

prowadzonych przez PWSZ w Sulechowie kierunkach i mają charakter obowiązkowy. 

2. Zakres przedmiotowy praktyki musi być zgodny z wybranym przez studenta kierunkiem 

studiów. Szczegółowy zakres praktyk określają odpowiednie programy kształcenia dla 

kierunków.  

3. Praktykom przypisuje się punkty ECTS zgodnie z zatwierdzonym przez Senat PWSZ 

w Sulechowie programem kształcenia dla danego kierunku. 

Miejsce i czas odbywania praktyk 

§ 3 

1. Termin realizacji oraz czas trwania praktyki w zależności od kierunku oraz formy 

studiów przedstawia się następująco: 

Kierunek Studia Termin praktyki Czas trwania 
Punkty 

ECTS 

Administracja stacjonarne po IV semestrze 4 tygodnie 4-6 

Administracja niestacjonarne po IV semestrze 4 tygodnie 4-6 

Energetyka stacjonarne po IV semestrze 4 tygodnie 4-6 

Energetyka niestacjonarne po IV semestrze 4 tygodnie 4-6 

Ochrona dóbr kultury stacjonarne po IV semestrze 4 tygodnie 4-6 

Ochrona dóbr kultury niestacjonarne po IV semestrze 4 tygodnie 4-6 

Ogrodnictwo 
stacjonarne po IV semestrze 4 tygodnie 4-6 

stacjonarne po VI semestrze 4 tygodnie 4-6 

Ogrodnictwo 
niestacjonarne po IV semestrze 4 tygodnie 4-6 

niestacjonarne po VI semestrze 4 tygodnie 4-6 

Technologia żywności 

i żywienia człowieka 

stacjonarne po IV semestrze 4 tygodnie 4-6 

Technologia żywności 

i żywienia człowieka 

niestacjonarne po IV semestrze 4 tygodnie 4-6 

Turystyka i rekreacja stacjonarne 
po II semestrze 2 tygodnie 2-3 

po IV semestrze 4 tygodnie 4-6 

Turystyka i rekreacja niestacjonarne 
po II semestrze 2 tygodnie 2-3 

po IV semestrze 4 tygodnie 4-6 
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2. Praktyki powinny odbywać się w czasie przerwy wakacyjnej (lipiec, sierpień, wrzesień). 

W uzasadnionych przypadkach Rektor, na pisemny wniosek studenta, może zezwolić na 

odbycie praktyki w innym terminie niekolidującym z rozkładem zajęć dydaktycznych.  

3. O zmianę, o której mowa w ust. 2 może wystąpić student, który ukończył co najmniej 

I semestr studiów.  

§ 4 

1. Student w porozumieniu z opiekunem praktyk, na miejsce studenckich praktyk 

zawodowych, może wybrać różne instytucje spośród instytucji publicznych (rządowych, 

samorządowych) i niepublicznych (pozarządowych, prywatnych), których profil działania 

umożliwia studentowi zrealizowanie celów opisanych w §1 Regulaminu osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia dla danego kierunku studiów.. 

2. Praktyka może być odbywana poza miejscem stałego zamieszkania studenta a także za 

granicą RP – na podstawie porozumienia. 

§ 5 

1. Rektor, po zasięgnięciu opinii opiekuna praktyk odpowiedniego dla kierunku, może 

zwolnić studenta z obowiązku odbycia praktyki na podstawie wykonywanej pracy 

zawodowej, odbytego stażu lub praktyki, w tym także za granicą, jeżeli ich charakter jest 

9lub był) zgodny z kierunkiem studiów i założonymi efektami kształcenia. 

2.  Zwolnienie, o którym mowa w ust.1 następuje na pisemny wniosek studenta, którego 

wzór określa załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. Do wniosku student dołącza 

dokumenty potwierdzające zgodność wykonywanej (lub wykonanej) pracy z programem 

praktyk dla kierunku studiów. 

Realizacja praktyki – dokumenty 

§ 6 

1. Praktyka studencka jest realizowana na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy 

PWSZ w Sulechowie a organizatorem praktyk. 

2. Porozumienie sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron. 

3. Po podpisaniu porozumienia przez obie strony, jeden jej egzemplarz zostaje złożony 

w PWSZ w Sulechowie (stanowisko ds. praktyk), a drugi, za pośrednictwem studenta, 

otrzymuje organizator praktyk. 

4. Wzór porozumienia określa załącznik nr 2 do Regulaminu. 

5. W przypadku, gdy organizator praktyk wymaga podpisania porozumienia innego niż 

określone z w załączniku nr 2 do Regulaminu, konieczne jest uzyskanie opinii radcy 

prawnego PWSZ w Sulechowie. 

§ 7 

1. Student otrzymuje pisemne skierowanie na praktykę, którego wzór określa załącznik nr 3 

do Regulaminu.  

2. Na stronie internetowej PWSZ w Sulechowie oraz w Dziekanacie (stanowisko ds. 

praktyk) dostępny jest program praktyki zawodowej dla kierunku studiów. 

Obowiązki studenta realizującego praktyki 

§ 8 

1. Do obowiązków studenta realizującego praktykę zawodową należy: 

a) zapoznanie się z Regulaminem studenckich praktyk zawodowych w PWSZ 

w Sulechowie oraz programem praktyki zawodowej. 

b) właściwa realizacja założeń praktyki; 

c) przestrzeganie zasad odbywania praktyki określonych przez PWSZ w Sulechowie, jak 

i przez organizatora praktyk; 
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d) stosowanie się do przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz bhp; 

e) zachowanie tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrona poufności danych 

w zakresie określonym przez organizatora praktyk. 

2. Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązany jest z dniem rozpoczęcia 

praktyk do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

§ 9 

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.  

Opiekun praktyk 

§ 10 

1. Opiekunów praktyk dla poszczególnych kierunków powołuje Rektor.  

2. Do zadań opiekunów praktyk należą: 

a) opracowanie szczegółowego programu praktyk dla kierunku; 

b) współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w których studenci odbywają praktyki; 

c) nadzór nad prawidłowym przebiegiem praktyk oraz obiegiem dokumentów 

związanych z realizacją praktyk studenckich; 

d) rozliczenie praktyki studenckiej pod względem merytorycznym po jej zakończeniu. 

3. Zadania, o których mowa w ust.2 opiekun praktyki realizuje przy współpracy 

z Dziekanatem (stanowisko ds. praktyk). 

Zaliczenie praktyki 

§ 11 

1. Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie złożonej przez studenta Karty praktyki 

zawodowej. Wzór Karty praktyki zawodowej określa załącznik nr 4 do Regulaminu. 

2. Student w Karcie praktyki zawodowej dokonuje opisu przebiegu praktyki i zakresu 

wykonywanych podczas jej trwania obowiązków. 

3. Organizator praktyki w Karcie praktyki zawodowej dokonuje opisowej oceny pracy 

studenta. 

4. Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje opiekun praktyk sprawujący nadzór 

dydaktyczno-wychowawczy nad studentem odbywającym praktykę. Zaliczenie 

dokonywane jest w formie wpisu w indeksie i na karcie zaliczeniowej – „zal.” 

5. Student powinien złożyć w Dziekanacie (stanowisko ds. praktyk) prawidłowo 

wypełnioną Kartę praktyki zawodowej nie później niż do ostatniego dnia sesji egzaminu 

poprawkowego.  

6. Jeżeli praktyka odbywa się we wrześniu, dokumenty, o których mowa w pkt. 5 student 

składa do dnia 10 października.  

§ 12 

1. Bieżącą kontrolę pracy studenta przeprowadza organizator praktyki według zasad 

obowiązujących w miejscu odbywania praktyki. W przypadku, gdy student rażąco 

narusza dyscyplinę pracy lub nie wykona zadań wynikających z programu praktyki 

zawodowej organizator praktyk może przerwać odbywanie praktyki. 

2. Niezaliczenie praktyki jest jednoznaczne z koniecznością jej powtórzenia 

i niezaliczeniem semestru, po którym praktyka powinna być realizowana. 

3. Student, który z przyczyn uzasadnionych nie zaliczył praktyki, może otrzymać zgodę 

Rektora na jej odbycie w innym terminie, niekolidującym z rozkładem zajęć 

dydaktycznych. 
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4. Za zgodą Rektora student niepełnosprawny może zaliczyć praktykę w formie 

alternatywnej, dostosowanej do jego możliwości. 

Ewaluacja praktyk 

§ 12 

1. Celem ewaluacji praktyk jest uzyskanie zobiektywizowanych wyników i wniosków 

służących doskonaleniu zasad organizacji i przebiegu praktyk. 

2.  Opiekun praktyk jest upoważniony do wyrywkowej kontroli praktyk w miejscu ich 

odbywania.  

3. Opiekun praktyk przy współpracy z Dziekanatem (stanowisko ds. praktyk) dokonuje 

ewaluacji praktyk na podstawie sprawozdań z praktyk i do końca każdego roku 

kalendarzowego przedstawia prorektorowi ds. studenckich raport z przebiegu praktyk 

w minionym roku akademickim. Raport zawiera informacje dotyczące:  

a) liczby studentów, którzy zrealizowali praktykę na danym kierunku; 

b) liczby studentów zwolnionych z praktyki; 

c) wnioski dotyczące osiągnięcia założonych efektów; 

d) wnioski dotyczące wprowadzenia zmian odnośnie programu praktyk w celu 

doskonalenia programu kształcenia na danym kierunku. 

Postanowienia końcowe 

§ 13 

1. Uczelnia nie zwraca studentowi żadnych kosztów z tytułu odbywania obowiązkowych 

praktyk zawodowych. 

2. Student może otrzymać wynagrodzenie od organizatora praktyk na zasadach określonych 

w odrębnej umowie zawartej pomiędzy studentem a organizatorem praktyk.  


