
Regulamin praktyk zawodowych  

Filii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie   

z dnia  15.03.2021 r. 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Niniejszy regulamin określa zasady organizowania, realizowania, nadzorowania i zaliczania 

praktyk zawodowych objętych planami studiów realizowanych w Filii Uniwersytetu 

Zielonogórskiego w Sulechowie.  

§ 2 

1. Praktyki zawodowe, zwane dalej „praktykami” stanowią integralną część kształcenia  

na wszystkich prowadzonych przez Filię Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie 

kierunkach i mają charakter obowiązkowy.  

2. Praktykom przypisuje się punkty ECTS zgodnie z programem kształcenia dla danego 

kierunku.  

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

studiów. 

 

§ 3 

Uczelnia nie ubezpiecza studenta od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie 

realizowania praktyki. Student realizujący praktykę ubezpiecza się we własnym zakresie.  

 

§ 4 

Praktyka zawodowa jest nieodpłatna. 

 

§ 5 

1. Obsługę organizacyjno-biurową realizowanych praktyk zapewnia Biuro Dziekana Filii 

Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie.  

2. W Filii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie powołany jest koordynator praktyk, 

kierujący i nadzorujący praktykę.  

 

 

 

Rozdział II 

Cel, program i czas trwania praktyki zawodowej 

 

§ 6 

1. Celem praktyk zawodowych jest zdobycie doświadczenia i praktyczne przygotowanie  

do wykonywania zawodu, w tym umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy 

zawodowej.  



2. Osiągnięciu celu, określonego w ust. 1, służy realizacja programu praktyk, właściwego  

dla danego kierunku studiów, określonego:  

1) dla kierunku „administracja” - w załączniku nr 1 do Regulaminu; 

2) dla kierunku „energetyka” - w załączniku nr 2 do Regulaminu; 

3) dla kierunku „żywienie człowieka i dietoterapia” - w załączniku nr 3 do Regulaminu. 

 

§ 7 

1. Terminy realizacji oraz czas trwania praktyki w zależności od kierunku określone  

są w programie kształcenia dla danego kierunku studiów.  

2. W uzasadnionych przypadkach dziekan, na pisemny wniosek studenta, może zezwolić  

na odbycie praktyki w innym terminie, niekolidującym z rozkładem zajęć dydaktycznych. 

Wzór wniosku określono w załączniku nr 4 do Regulaminu.  

 

§ 8 

1. Student, w porozumieniu z koordynatorem praktyk, na miejsce praktyk może wybrać różne 

instytucje spośród instytucji publicznych (rządowych, samorządowych) i niepublicznych 

(pozarządowych, prywatnych), których profil działania umożliwia studentowi zrealizowanie 

celów opisanych w §6 Regulaminu i osiągnięcie założonych efektów kształcenia dla danego 

kierunku studiów.  

2. Praktyka może być realizowana poza miejscem stałego zamieszkania studenta, a także  

za granicą RP – na podstawie porozumienia.  

3. W przypadku realizacji praktyki przez studenta poza miejsca zamieszkania, Uczelnia  

nie ponosi kosztów związanych z dojazdami na praktykę. 

 

 

 

Rozdział III 

Organizacja i zasady realizacji praktyki zawodowej  

 

§ 9 

1. Praktyka jest realizowana na podstawie porozumienia o organizacji praktyk studenckich 

odbywanych na podstawie skierowania Uczelni, zawieranego pomiędzy Uniwersytetem 

Zielonogórskim a podmiotem przyjmującym studenta na praktykę. 

2. W przypadku realizowania praktyk za granicą RP, konieczne jest złożenie wszystkich 

potrzebnych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia oraz zakończenia praktyki 

przetłumaczonych przez tłumacza przysięgłego. Koszty związane z tłumaczeniem dokumentów 

ponosi student. 

3. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  

ze stron.  

 

 

§ 10 



Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego zawiera porozumienie o organizacji praktyk 

zawodowych odbywanych na podstawie skierowania Uczelni z podmiotem przyjmującym 

studenta na praktykę. 

 

§11 

1. Na co najmniej 60 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki student składa  

w Biurze Dziekana wypełnione 2 egzemplarze porozumienia o organizacji praktyk 

zawodowych odbywanych na podstawie skierowania Uczelni zaakceptowanego przez podmiot 

przyjmujący studenta na praktykę, którego wzór określa załącznik nr 5  

do Regulaminu. 

2. Na co najmniej 60 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki student składa  

w Biurze Dziekana wypełnione 2 egzemplarze Umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych podpisane przez podmiot przyjmujący studenta na praktykę, którego wzór określa 

załącznik nr 6 do Regulaminu. 

 

3. Po podpisaniu dokumentów określonych w §11 ust. 1 i 2 przez obie strony,  

jeden egzemplarz z kompletu tych dokumentów zostaje złożony w Filii Uniwersytetu 

Zielonogórskiego w Sulechowie w Biurze Dziekana, a drugi otrzymuje podmiot przyjmujący 

studenta na praktykę.  

3. Do odbycia praktyki student może przystąpić dopiero po podpisaniu dokumentów 

określonych w §11 ust. 1 i 2 przez obie strony oraz po odebraniu skierowania na praktykę. 

 

§ 12 

Po złożeniu dokumentów określonych w §11 ust. 1 i 2 student otrzymuje pisemne skierowanie 

na praktykę, wydawane przez Uniwersytet Zielonogórski w Sulechowie, którego wzór określa 

załącznik nr 7 do Regulaminu.  

 

§ 13 

Student ma obowiązek uzgodnić w Biurze Dziekana miejsce, okres oraz datę rozpoczęcia 

praktyki nie później niż 60 dni przed rozpoczęciem praktyki. 

 

§ 14 

1. Na poczet praktyki można zaliczyć pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy,  

w tym także za granicą, albo na podstawie stosunku cywilnoprawnego u podmiotów,  

z którymi Uniwersytet Zielonogórski nie zawarł porozumienia, o ile rodzaj aktywności lub 

pracy odpowiada celowi praktyk zawodowych i zapewnia realizację ustalonego programu 

praktyk.  

2. Na poczet praktyki można zaliczyć odbyty staż, w tym także za granicą, o ile rodzaj 

aktywności lub pracy odpowiada celowi praktyk zawodowych i zapewnia realizację ustalonego 

programu praktyk.  

3. Na poczet praktyki można zaliczyć udział studenta w obozie naukowym, w pracach 

badawczych, wdrożeniowych, jeżeli osiągnięte efekty odpowiadają założeniom praktyki.  



4. Na poczet praktyki można również zaliczyć prowadzenie działalności gospodarczej  

na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przez okres co najmniej trzech 

miesięcy, o ile działalność ta odpowiada celowi praktyk zawodowych i zapewnia realizację 

ustalonego programu praktyk.  

5. Na poczet praktyki można zaliczyć aktywności studenta w formie wolontariatu, o ile rodzaj 

aktywności odpowiada celowi praktyk zawodowych i zapewnia realizację ustalonego programu 

praktyk.  

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 podstawą zaliczenia praktyk jest oryginał 

zaświadczenia o okresie trwania wspomnianej aktywności lub pracy (w przypadku studentów 

aktualnie pracujących w miejscu, które zapewnia realizację ustalonego programu praktyk)  

lub świadectwo pracy (w przypadku studentów, którzy nie są już zatrudnieni w miejscu,  

które zapewniło realizację ustalonego programu praktyk). 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 podstawą zaliczenia praktyk jest świadectwo pracy. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 podstawą zaliczenia praktyk jest zaświadczenie  

o udziale w obozie naukowym, w pracach badawczych, wdrożeniowych, w którym będą 

określone dokładne daty udziału studenta w wyżej wymienionych aktywnościach. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 podstawą zaliczenia praktyk jest zaświadczenie  

z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 podstawą zaliczenia praktyk jest zaświadczenie  

z określeniem dokładnych dat udziału studenta w wolontariacie. 

11. W przypadkach określonych w ust. 1, 2, 3, 4 i 5 niezbędne jest dostarczenie zakresu 

wykonywanych przez daną osobę czynności (zakres obowiązków pracownika) oraz wniosek  

o zwolnienie z obowiązku realizacji praktyki zawodowej, którego wzór określa załącznik  

nr 8 do Regulaminu.  

10. W przypadkach określonych w ust. 1, 2, 3, 4 i 5 nie jest zawierane porozumienie  

o organizacji praktyk zawodowych odbywanych na podstawie skierowania Uczelni. 

 

 

Rozdział IV 

Obowiązki i prawa studenta realizującego praktykę zawodową 

 

§ 15 

1. W związku z realizacją praktyki student ma prawo do:  

1) pomocy ze strony właściwego koordynatora praktyk w zakresie dotyczącym realizacji 

praktyk,  

2) pełnego realizowania programu praktyk w wyznaczonej instytucji w warunkach 

odpowiadających wymogom bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

§ 16 

W związku z realizacją praktyki student zobowiązany jest:  

1) zapoznać się z Regulaminem praktyk zawodowych oraz ich programem właściwym dla 

danego kierunku studiów, 



2) sumiennie i nienagannie realizować program praktyki, respektując zasady obowiązujące 

w instytucji, do której student został skierowany,  

3) systematycznie i rzetelnie prowadzić dziennik praktyk zawodowych, czuwając nad jego 

prawidłowym wypełnieniem,  

4) informować właściwego koordynatora praktyk o nieprawidłowościach dostrzeżonych  

w trakcie realizacji praktyki,  

5) godnie reprezentować Uczelnię w instytucji, w której realizowana jest praktyka, 

6) zachować tajemnicę służbową i państwową oraz do ochrony poufności danych w zakresie 

określonym przez podmiot przyjmujący studenta na praktykę.  

 

 

Rozdział V 

Dokumentacja przebiegu praktyk zawodowych 

 

§ 17 

1. Przebieg praktyki dokumentuje się w dzienniku praktyk zawodowych. Wzór dziennika 

praktyk zawodowych określa załącznik nr 9 do Regulaminu.  

2. Student wypełnia rzetelnie i skrupulatnie dziennik praktyk zawodowych, a w szczególności 

dokonuje opisu przebiegu praktyki i zakresu wykonywanych podczas jej trwania obowiązków  

w poszczególnych tygodniach.  

3. Student ma obowiązek na bieżąco wypełniać dziennik praktyk zawodowych, a wpis powinien 

być potwierdzony podpisem i imienną pieczątką albo pieczątką instytucji przez podmiot 

przyjmujący studenta na praktykę na koniec każdego tygodnia praktyk. 

 

§ 18 

1. Student ma obowiązek zwrócić uzupełniony dziennik praktyk zawodowych oraz ankietę 

oceny praktyki w terminie 14 dni od zakończenia praktyki do Biura Dziekana. Wzór ankiety 

oceny praktyki określa załącznik nr 10 do Regulaminu.  

 

 

Rozdział VI 

Zaliczenie praktyki zawodowej 

 

§ 19 

1. Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje koordynator praktyk sprawujący nadzór 

dydaktyczny nad studentem realizującym praktykę. Zaliczenie dokonywane jest w formie 

wpisu w indeksie elektronicznym. 

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

dziekana na jej odbycie w innym terminie, niekolidującym z rozkładem zajęć dydaktycznych.  

3. Za zgodą dziekana student niepełnosprawny może zaliczyć praktykę w formie alternatywnej, 

dostosowanej do jego możliwości.  

4. Niezaliczenie praktyki jest jednoznaczne z koniecznością jej powtórzenia i niezaliczeniem 

semestru, po którym praktyka powinna być realizowana.  



 

 

Rozdział VII 

Nadzór nad realizacją praktyk zawodowych 

 

§ 20 

1. Koordynatorów praktyk dla poszczególnych kierunków powołuje Dziekan Filii 

Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie.  

2. Do zadań koordynatorów praktyk należy:  

a) opracowanie szczegółowego zakresu praktyk dla kierunku;  

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

c) nadzór nad prawidłowym przebiegiem praktyk oraz obiegiem dokumentów związanych  

z realizacją praktyk; 

d) rozliczenie praktyki pod względem merytorycznym po jej zakończeniu; 

3. Koordynator praktyk jest upoważniony do przeprowadzenia kontroli pracy studenta  

na praktyce. Wzór protokołu z kontroli praktyki zawodowej określa załącznik nr 11  

do Regulaminu. 

4. Zadania, o których mowa w ust. 2 koordynator praktyk realizuje przy współpracy z Biurem 

Dziekana. 

5. Bieżącą kontrolę pracy studenta przeprowadza podmiot przyjmujący studenta na praktykę 

według zasad obowiązujących w miejscu jej realizacji. W przypadku, gdy student rażąco 

narusza dyscyplinę pracy lub nie wykonuje zadań wynikających z programu praktyki, podmiot 

przyjmujący studenta na praktykę może przerwać jej realizację.  

 

 

Rozdział VIII 

Ewaluacja praktyk zawodowych 

 

§ 21 

1. Celem ewaluacji praktyk jest uzyskanie zobiektywizowanych wyników i wniosków 

służących doskonaleniu zasad organizacji i przebiegu praktyk.  

2. Koordynator praktyk dokonuje ewaluacji praktyk na podstawie raportu z przebiegu praktyk 

(załącznik nr 12 do Regulaminu) po każdej zrealizowanej praktyce oraz przedstawia  

go Prodziekanowi ds. Studenckich. Raport zawiera następujące informacje:  

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

b) liczbę 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.  

 

Rozdział IX 

Postanowienia końcowe 

 



§ 22 

Regulamin praktyk zawodowych wchodzi w życie z dniem uchwalenia.  

 

§ 23 

Praktyki zawodowe rozpoczęte, a nie zakończone przed dniem wejścia w życie Regulaminu 

realizowane są zgodnie z dotychczasowymi przepisami. 

 

 

 

Załączniki: 

1) Program praktyk zawodowych dla kierunku „administracja”; 

2) Program praktyk zawodowych dla kierunku „energetyka”; 

3) Program praktyk zawodowych dla kierunku „żywienie człowieka i dietoterapia”; 

4) Wniosek o zmianę terminu praktyki zawodowej; 

5) Porozumienie o organizacji praktyk studenckich odbywanych na podstawie skierowania 

Uczelni; 

6) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych; 

7) Skierowanie na praktykę zawodową; 

8) Wniosek o zwolnienie z obowiązku realizacji praktyki zawodowej; 

9) Dziennik praktyk zawodowych; 

10) Ankieta oceny praktyki; 

11) Protokół z kontroli praktyki zawodowej; 

12) Raport z przebiegu praktyk zawodowych. 

 

 


