
Załącznik 1 do Uchwały Senatu nr 15/16  

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH Wyższej Szkoły Nauk 

Społecznych z siedzibą w Lublinie Informacje ogólne  

§ 1  

1. Praktyki dla Studentów Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie zwaną 

dalej „WSNS”, są obowiązkowe i stanowią integralną część planu studiów oraz procesu 

kształcenia.  

2. Praktyki odbywają się w oparciu o umowę o organizację praktyk z wybranymi 

jednostkami organizacyjnymi, zwanymi dalej „Organizatorem praktyk”. Do podpisania 

umowy o organizację praktyki w imieniu WSNS upoważniony jest Kierownik praktyk 

jako Pełnomocnik Rektora WSNS.  

3. Dopuszcza się możliwość akceptacji przez WSNS umów o organizację praktyk 

odbiegających od przyjętego wzoru. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor.   

4. Student powinien we własnym zakresie poszukiwać Organizatora praktyk, u którego 

odbędzie praktykę. Stanowi to istotny element realizacji jednego z podstawowych celów 

praktyki – przygotowanie do samodzielności zawodowej. Wykaz Organizatorów praktyk 

i czas trwania praktyki na poszczególnych kierunkach studiów określa Załącznik nr 4 do 

Regulaminu.  

Wymiar czasowy i koszty praktyk studenckich  

§ 2  

1. Praktyki odbywają się w wymiarze zgodnym z programem studiów.   

2. Uczelnia nie zwraca studentowi żadnych kosztów z tytułu odbywania praktyki. W 

związku z tym Studentowi nie przysługują żadne roszczenia finansowe w stosunku do 

WSNS.  

3. Rektor może określić warunki pokrywania części lub całości kosztów związanych z 

organizacją praktyk zawodowych w szczególnie uzasadnionych przypadkach.   

4. Za odbytą praktykę Studentom nie przysługuje wynagrodzenie. Student może jednak 

pobierać wynagrodzenie od Organizatora praktyk w przypadku, w którym Organizator 

praktyk zawiera ze Studentem stosowną umowę na okres odbywania praktyki lub 

dłuższy.  

Nadzór nad praktykami  

§ 3  

1. Nadzór dydaktyczno-wychowawczy nad praktyką sprawuje Kierownik praktyk, 

wyznaczony przez Rektora WSNS. Odpowiada on za realizację praktyk zgodnie z ich 

celami i ustalonym programem. Kierownik praktyk jest upoważniony do rozstrzygania, 

wspólnie z przedstawicielem Organizatora praktyk, spraw związanych z przebiegiem 

praktyk.  

2. Na terenie Organizatora praktyk Student podlega przepisom i regulaminom 

obowiązującym  u Organizatora praktyk.  

3. Bezpośrednim zwierzchnikiem Studenta w czasie praktyki ze strony Organizatora 

praktyk jest Opiekun praktyk.  

4. Kierownik praktyk jest uprawniony do przeprowadzania kontroli praktyk w miejscu ich 

odbywania przez Studentów.  

Skierowanie na praktykę  

§ 4  

1. Student wybiera sobie Organizatora praktyk w porozumieniu z Kierownikiem praktyk.  

2. Ze strony internetowej WSNS: www.lublin.pl/praktyki Student pobiera i wypełnia druki 

w dwóch egzemplarzach:  

1) skierowanie na praktykę zawodową Załącznik nr 1 do Regulaminu,  

2) umowę o organizację praktyk Załącznik nr 2 do Regulaminu,  

3) program praktyk Załącznik nr 3 do Regulaminu, następnie przekazuje 

dokumenty wskazane w ust.2 do podpisania osobie reprezentującej  

Organizatora praktyk, po czym dostarcza je Kierownikowi praktyk przed przystąpieniem 

do odbywania praktyki.  

Organizacja praktyk  

 § 6  

1. Studenci zobowiązani są do uczestniczenia w spotkaniach dotyczących organizacji 

praktyk w terminie i miejscu wyznaczonym przez Kierownika praktyk.  

2. Praktyki mogą odbywać się na terenie RP lub poza jej granicami.   

3. Praktyka powinna odbywać się w terminie i w godzinach dogodnych dla Studenta oraz 

Organizatora praktyk.  

4. Student podczas praktyk zapoznaje się ze sposobem funkcjonowania Organizatora 

praktyk, uczestniczy w miarę możliwości w bieżących zadaniach przez niego 

realizowanych oraz podejmuje pod nadzorem Opiekuna praktyk samodzielne działania 

zawodowe.  

5. Plan praktyk zależy od specyfiki Organizatora praktyk i ustalany jest na podstawie 

programu praktyk przyjętego przez Organizatora praktyki w porozumieniu z  

Kierownikiem praktyk.  Plan ten powinien mieścić w sobie następujące obszary działań:  

a) zaznajomienie Studenta z charakterem i funkcją instytucji, w której Student 

odbywa praktykę,  

b) zapoznanie Studenta ze strukturą, aktami prawnymi i dokumentacją,  na mocy  

której działa dana instytucja,  

c) zapoznanie Studenta ze środowiskiem pracy,  

d) zapoznanie Studenta w sposób praktyczny ze stanowiskiem pracy i zakresem  

obowiązków,  

e) wprowadzenie Studenta w bieżące zadania,  

f) zapoznanie Studenta z metodami i metodyką pracy,  

g) czynne włączenie Studenta w prace Instytucji poprzez umożliwienie mu 

asystowania przy pracy samodzielnych pracowników oraz podejmowania działań 

własnych pod opieką osoby nadzorującej praktykę,  

h) ocenienie pracy i aktywności Studenta w czasie praktyk oraz  umieszczenie opinii 

w Karcie sprawozdania z praktyki.  

6. Student realizuje praktykę zgodnie z programem praktyk, a jej przebieg odnotowuje w 

Karcie sprawozdania z praktyki.  

7. Karta sprawozdania z praktyki jest dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki. 

Zawiera ona informacje: miejsce i czas trwania praktyki, ilość godzin, zakres 

wykonywanych czynności przez Studenta oraz opinię postawy Studenta w czasie 

praktyki, wystawioną przez Opiekuna praktyk poświadczoną podpisem wraz z  pieczęcią 

Jednostki organizacyjnej.  

Indeks praktyk jest rejestrem zaliczeń poszczególnych etapów praktyki  

  

Obowiązki studenta odbywającego praktykę  

§ 7  

1. Student przed podjęciem praktyki jest obowiązany ubezpieczyć się  od następstw 

nieszczęśliwych wypadków.  

  

2. Do obowiązków Studenta w zakresie odbywania praktyki należy w szczególności: 1) 

 przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez WSNS;  

2) zgłoszenie się w wyznaczonym terminie do miejsca odbywania praktyki;  

3) odbycie obowiązkowego szkolenia wymaganego przez Organizatora praktyk 

warunkującego możliwość odbycia praktyki, a w szczególności szkolenia z 

zakresu bhp i ppoż.;  

4) stosowanie się do obowiązujących w miejscu odbywania praktyk regulaminów i 

zarządzeń;  

5) przestrzeganie tajemnicy informacji objętych tajemnicą Organizatora praktyk;  

6) stosowanie się do poleceń przełożonych bądź Opiekuna praktyk;  

7) realizowanie programu praktyki;  

8) zawiadamianie niezwłocznie Kierownika praktyk i Organizatora praktyk o 

nieobecności i jej przyczynach.  

  

Zaliczenie praktyki na podstawie pracy zawodowej studenta 

§ 8  

1. Studenci mogą ubiegać się o zaliczenie w części lub całości praktyki bez obowiązku 

odbywania jej w okresie studiów, jeżeli spełniają jeden z poniższych warunków 

wypełniających zakres i cel praktyki:   

1) są lub byli zatrudnieni w instytucjach zapewniających osiągnięcie zakładanych 

dla praktyk efektów kształcenia, jednak okres zatrudnienia nie może być 

krótszy niż 3 miesiące.  

2) prowadzą albo prowadzili przez okres wskazany w pkt 1), samodzielną 

działalność gospodarczą związaną z kierunkiem studiów lub profilem WSNS;  

3) uczestniczą albo uczestniczyli w stażach lub praktykach w instytucjach 

krajowych lub zagranicznych (także w ramach wolontariatu) gwarantujących 

uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych związanych z kierunkiem 

studiów;   

4) prowadzą albo prowadzili działalność w organizacjach pozarządowych, której 

zakres jest zgodny z kierunkiem studiów;   

5) są Studentami lub absolwentami innych szkół wyższych, którzy odbyli lub 

odbywają praktykę zawodową spełniającą wymagania Regulaminu Praktyk 

WSNS, uczestniczą lub uczestniczyli w stażach i praktykach (także w ramach 

wolontariatu) gwarantujących uzyskanie odpowiednich umiejętności 

praktycznych oraz przedstawią odpowiednią dokumentację dotyczącą odbycia 

takiej praktyki.   

2. W celu uznania pracy zawodowej lub prowadzonej działalności jako ekwiwalentu 

praktyki Student składa podanie o zaliczenie praktyki do Kierownika praktyk, którego 

wzór określa Załącznik nr 5 do Regulaminu.  

3. Warunkiem zaliczenia praktyki na podstawie zapisu w ust.1 jest osiągnięcie założonych 

efektów kształcenia co powinno zostać potwierdzone przez Kierownika praktyk z 

ramienia Uczelni  

4. Decyzję o ewentualnym uznaniu zrealizowania obowiązku odbycia części lub całości 

praktyki podejmuje Kierownik praktyk.   

  

Zaliczenie praktyki  

§ 9  

1. Warunkiem zaliczenia praktyk jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia, 

udokumentowane przez studenta w postaci raportu specyfikującego przebieg praktyk  

i realizowane przez studenta w trakcie praktyk zadania w odpowiedniej liczbie godzin 

potwierdzone wpisem w Karcie sprawozdania z praktyk i na przeznaczonym do tego 

celu Indeksie Praktyk. 

2. Dokumentacja z przebiegu praktyk przekazywana jest Kierownikowi praktyk we 

wskazanym przez niego terminie i przechowywana do czasu zakończenia terminu 

praktyk.  

3. Kierownik praktyk po zaliczeniu praktyki przekazuje do Dziekanatu Kartę sprawozdania 

z praktyki, która jest dołączana do akt Studenta.  

4. Zaliczenia praktyki studenckiej dokonuje Kierownik praktyk na koniec danego roku 

akademickiego, w którym Student odbył praktykę.  

5. Zaliczenie praktyk odbywa się poprzez wpis do Indeksu Praktyk.  
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6. Brak zaliczenia praktyki, w obowiązującym wymiarze, powoduje brak zaliczenia roku, co 

jest równoznaczne z niedopuszczeniem do obrony pracy dyplomowej.  

7. Kierownik praktyk wydaje negatywną opinię dotyczącą odbytej przez Studenta praktyki 

w przypadku gdy Student:   

a) naruszy Regulamin Praktyk;  

b) nie zrealizuje programu praktyki;   

c) nie zachował wymaganych terminów dostarczenia do WSNS niezbędnych 

dokumentów związanych z realizacją praktyki.  

8. W przypadku wydania przez Kierownika praktyk negatywnej opinii dotyczącej odbytej 

praktyki, Studentowi przysługuje prawo odwołania się do Rektora.  

9. Niezaliczenie praktyki jest równoznaczne z obowiązkiem jej ponownego odbycia i 

niezaliczenia semestru, w którym praktyka powinna być realizowana.  

  

Odpowiedzialność dyscyplinarna Studenta  

§ 10  

1. Za postępowanie uchybiające godności Studenta odbywającego praktykę oraz za 

naruszenie przepisów obowiązujących u Organizatora praktyk Student ponosi 

odpowiedzialność przed komisjami dyscyplinarnymi WSNS.  

2. Odpowiedzialność dyscyplinarna nie stoi na przeszkodzie pociągnięcia Studenta do 

odpowiedzialności na podstawie przepisów obowiązujących na terenie Organizatora 

praktyk, u którego Student odbywał praktykę.   

  

Uwagi końcowe  

§ 11  

1. Kwestie szczegółowe, które mogą wyniknąć w trakcie funkcjonowania niniejszego 

Regulaminu i nie zostały w nim zawarte mogą zostać uregulowane innymi przepisami.   

2. Integralną częścią Regulaminu są załączone wzory dokumentów:  

1) skierowanie na praktykę zawodową Załącznik nr 1  

2) umowa o organizację praktyk Załącznik nr 2  

3) program praktyk Załącznik nr 3  

4) wykaz Organizatorów praktyk i czas trwania praktyki na poszczególnych 

kierunkach studiów określa Załącznik nr 4  

5) podanie o zaliczenie praktyki na podstawie pracy zawodowej studenta 

Załącznik nr 5  

  

Zapoznałem się z treścią  powyższego Regulaminu Praktyk 

  

……………………………………………………  

Czytelny podpis studenta WSNS  

  


