Praktyki studenckie krok po kroku
1. Student zapoznaje się z Regulaminem studenckich praktyk zawodowych i Ramowym
programem praktyk.
2. Student wybiera miejsce praktyki. Propozycje miejsc praktyk są zamieszczone na stronie
Biura Karier, link: „Propozycje praktyk studenckich”. Student może też znaleźć miejsce
praktyk samodzielnie.
3. Nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki student składa w
Biurze Karier „Wniosek o realizację praktyki”.
4. Wypełnia w trzech egzemplarzach „Umowę trójstronną praktyki studenckich”. Umowa
powinna musi podpisana przez reprezentującą instytucję przyjmującą na praktyki oraz
studenta i przynosi ją do Biura Karier i Promocji. Do umowy dołącza „Ramowy program
praktyk”
5. Umowa zostaje podpisana przez osobę reprezentującą Wydział.
6. Student odbiera dwa egzemplarze umowy (jeden dla siebie, drugi przekazuje dla instytucji
przyjmującej na praktykę, trzeci zostaje na Wydziale).
7. Student otrzymuje w Biurze Karier „Dziennik praktyk”. Wzór wypełnienia „Dziennika” jest
umieszczony na stronie Biura Karier
8. Student odbywa praktykę w terminie określonym w umowie.
9. Po zakończeniu praktyk student zgłasza się do opiekuna praktyk, aby zaliczyć na ocenę
praktykę. Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie „Dziennika Praktyk”. Ocena z praktyk
jest wpisywana do systemu USOS.
10. Student wypełnia anonimową „Ankietę oceny praktyk zawodowych” i przekazuje ją
opiekunowi praktyk.
Zaliczenie pracy zawodowej jako praktyki studenckiej
Na równi z odbyciem praktyki może być potraktowana praca zawodowa studenta. Rozumie się przez
nią zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu na podstawie stosunku pracy oraz umów
cywilnoprawnych. W celu uznania pracy zawodowej jako ekwiwalentu odbycia praktyki student
składa do Dziekana Wydziału „Podanie o zaliczeniu praktyk, gdy student pracuje”). Na podaniu musi
być m.in. podpis osoby reprezentującej instytucję, w której student pracuje oraz opiekuna praktyk.
Osoby pracujące NIE ZDAJĄ więcej nic (dziennika praktyk, opinii instytucji), jeżeli wykonywana praca
będzie się zgadzała z kierunkiem studiów. W wypadku nie zaliczenia student będzie poinformowany
osobiście.
Osoby z warunkami z I roku studiów
Ma prawo, ale nie jest zobowiązany do odbycia praktyk – praktykę odbywa WARUNKOWO
(na tych samych zasadach, jak i osoby pracujące lub niepracujące). Praktyka takiemu studentowi
zostanie zaliczona JEDYNIE W PRZYPADKU, jeżeli w jesiennej sesji poprawkowej zaliczy pierwszy
rok studiów. Student, który postanowił nie odbywać praktyki w letnim okresie będzie zobowiązany
do odbycia jej w czasie studiów.

UWAGA - Student nie ma prawa rozliczenia II roku studiów, a zatem nie będzie mógł się ubiegać o
żadne stypendium, jeżeli w okresie letnim nie odbędzie studenckiej praktyki zawodowej.

Wszystkie potrzebne dokumenty umieszczone są na stronie Biura Karier i Promocji w rubryce
„Regulaminy i umowy praktyk”.

