
Załącznik do uchwały nr XXIII/78/2022 Rady Dydaktycznej 

Wydziału Humanistycznego z dnia 13 lipca 2022 r.  
 

 

 

WYDZIAŁOWY REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH 

obowiązujący 

na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego  

od roku akademickiego 2022/2023 

 

 

§ 1 

Wydziałowy regulamin praktyk zawodowych określa zasady i warunki realizacji studenckich praktyk 

zawodowych niedydaktycznych (zwanych dalej praktyką), dotyczące: 

1) zasad organizacji praktyki na Wydziale Humanistycznym; 

2) warunków i sposobu dokumentowania i potwierdzania odbycia praktyki; 

3) obowiązków opiekuna praktyki; 

4) ogólnych zasad odbywania praktyki; 

5) kontroli i zaliczania praktyki. 

 

§ 2 

1. Jeżeli program studiów przewiduje odbycie praktyki zawodowej, studenci powinni w trakcie 

trwania studiów taką praktykę odbyć, w terminie i czasie trwania określonym w programie studiów. 

2. Studenci mogą odbyć praktykę w jednym okresie lub w kilku okresach, jednak łączny czas praktyki 

nie może być krótszy od określonego w programie studiów. 

 

§ 3 

W celu koordynacji prac związanych z organizacją praktyk zawodowych na wydziale, Dziekan 

Wydziału Humanistycznego US powołuje opiekuna praktyk dla danego kierunku studiów. Do zadań 

opiekuna praktyk należy: 

1) informowanie studentów o zakresie i możliwościach odbycia praktyki; 

2) wykonywanie czynności w zakresie obsługi praktyk (kierowanie na praktykę, weryfikacja miejsc 

praktyki, monitorowanie przebiegu praktyki, prowadzenie ewaluacji praktyk zawodowych); 

3) współpraca z zespołem kierunku nad opracowaniem "zasad odbywania i zaliczania praktyki 

zawodowej" na danym kierunku; 

4) współpraca z wydziałowym koordynatorem praktyk; 

5) współpraca z Akademickim Biurem Karier Uniwersytetu Szczecińskiego. 

 



§ 4 

1. Zespół kierunku we współpracy z opiekunem praktyk na danym kierunku opracowują „Zasady 

odbywania i zaliczania praktyki zawodowej” dla swojego kierunku, uwzględniające jego specyfikę. 

2. "Zasady odbywania i zaliczania praktyki zawodowej" dla kierunku powinny zawierać następujące 

treści: 

1) termin i czas trwania praktyki; 

2) cele praktyki; 

3) miejsce praktyki - rodzaje podmiotów, których zakres działalności stwarza możliwość 

uzyskania efektów uczenia się zdefiniowanych dla praktyk zawodowych; 

4) zasady uznawania efektów uczenia się osiągniętych w ramach pracy zawodowej/społecznej 

lub działalności gospodarczej za równoważne efektom uczenia się zdefiniowanym dla 

praktyki zawodowej, o ile program studiów uwzględnia taką formę praktyki zawodowej; 

5) zasady weryfikacji miejsc praktyk zawodowych zaproponowanych przez studentów, o 

ile program studiów przewiduje możliwość odbywania praktyk zawodowych w 

podmiotach wskazanych przez studentów; 

6) zasady regulujące przebieg praktyki zawodowej, w tym zadania studentów odbywających 

praktykę (ramowy program praktyk); 

7) szczegółowe zasady zaliczania praktyk zawodowych, jeśli specyfika kierunku wymaga 

szczególnego doprecyzowania lub dodatkowych dokumentów. 

3.   Zasady odbywania i zaliczania praktyki zawodowej dla kierunku zatwierdza dziekan po  zasięgnięciu 

opinii  Rady Dydaktycznej Wydziału Humanistycznego. 

 

§ 5 

1. Podstawą skierowania studentów na praktykę jest zawarcie umowy o praktykę pomiędzy Uczelnią 

a instytucją – "Porozumienie w sprawie organizacji praktyki dla studentów Wydziału 

Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego" (załącznik nr 1). 

2. W zależności od specyfiki kierunku miejsce odbywania praktyki może być studentom wskazane 

przez opiekuna praktyk, bądź student może być zobowiązany do samodzielnego znalezienia 

miejsca praktyki i złożenia opiekunowi praktyk propozycji miejsca i terminu odbywania praktyki. 

Ostateczną decyzję o skierowaniu studentów do miejsca odbywania praktyki podejmuje opiekun 

praktyk. W przypadkach spornych decyzję o skierowaniu na praktykę podejmuje opiekun praktyk. 

3. Pomocą przy poszukiwaniu miejsc praktyki służy Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu 

Szczecińskiego. 

4. Studenci skierowani na praktykę zobowiązani są do stawienia się w terminie i miejscu określonym 

w umowie o praktykę, celem realizacji zajęć praktycznych. 



5. Przed podjęciem praktyki studenci obowiązani są do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z 

niniejszym regulaminem, zasadami odbywania praktyki zawodowej i zobowiązania się do 

przestrzegania ich przepisów (załącznik nr 6). 

 

§ 6 

1. Dokumentem właściwym dla rejestracji terminów odbywania praktyki oraz czynności 

merytorycznych realizowanych podczas praktyki jest "Potwierdzenie przyjęcia na studencką 

praktykę zawodową" (załącznik nr 2) i "Potwierdzenie odbycia studenckiej praktyki zawodowej" 

(załącznik nr 3). 

2. Studenci obowiązani są do realizacji programu praktyki zgodnie z założonymi efektami uczenia się 

dla danego kierunku oraz z ramowym programem praktyk, w tym do: 

1) ustalenia planu praktyki oraz zakresu powierzonych zadań i płynącej z nich odpowiedzialności 

z opiekunem praktyk z ramienia instytucji przyjmującej; 

2) uzyskania opinii ze strony pracodawcy na temat jej przebiegu wraz z oceną (załącznik nr 4); 

opinię przygotowuje opiekun praktyki z ramienia instytucji przyjmującej na praktykę; 

3) prowadzenia stosownego dla danego kierunku /  specjalności "Dziennika praktyki zawodowej", 

zawierającego na stronie tytułowej nazwę i adres instytucji, w której realizowana jest praktyka 

zawodowa oraz jej pieczęć (załącznik nr 5); 

4) uzupełnienia bądź skorygowania, w sposób ustalony ze studentem, dokumentów wypełnionych 

w sposób nieprawidłowy bądź niepełny, zwracanych studentowi w tym celu. 

3. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za przebieg praktyki jest opiekun praktyki z ramienia instytucji 

przyjmującej. Sprawuje on merytoryczną kontrolę nad działaniami studentów. Ze strony uczelni 

przebieg praktyki studentów nadzoruje powołany przez dziekana opiekun praktyk, który może 

dokonywać hospitacji praktyki. W takim przypadku jego ocena powinna zostać dołączona do 

dokumentacji praktyki. 

4. Dokumentacja praktyki powinna być przekazana przez opiekuna praktyk do Sekcji ds. studenckich 

(dziekanatu) na koniec semestru, w którym zakończy się praktyka, nie później jednak niż w terminie 

przewidzianym do złożenia indeksu. 

 

§7 

1. Studenci odbywający praktykę zobowiązani są do realizacji czynności zleconych przez 

kierownictwo instytucji, w której odbywana jest praktyka lub osoby przez nie upoważnione. 

2. Studentów obowiązują przepisy prawa obowiązujące w instytucji, w której odbywana jest praktyka. 

3. Ocena realizacji zleconych czynności oraz stosowania się do zasad organizacyjnych przyjętych w 

danej instytucji należy do kierownictwa instytucji lub wyznaczonych przez nie osób. 

4. Studenci odbywają praktykę nieodpłatnie. Studenci mogą pobierać wynagrodzenie od pracodawcy, 

u którego odbywają praktykę, na podstawie odrębnej umowy. 



5. Studenci i pracodawca nie otrzymują wynagrodzenia od Uniwersytetu Szczecińskiego z tytułu 

zorganizowania, przeprowadzenia i odbycia praktyki.  

6. Studenci odbywający praktykę zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia odpowiedniego dla 

danego miejsca pracy, w tym od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności 

cywilnej. 

 

§8 

Podstawą do zaliczenia praktyki albo jej części może być praca zawodowa lub społeczna, jeśli osiągane 

w niej wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne odpowiadają efektom uczenia się wymaganym w 

programie studiów. Zaliczenie to może być równoznaczne ze zwolnieniem studenta z obowiązku 

odbycia całości bądź części praktyki. Decyzję w  sprawie zaliczenia pracy na poczet praktyk 

zawodowych podejmuje prodziekan ds. studenckich na wniosek studenta pozytywnie zaopiniowany 

przez opiekuna praktyk. 

 

§9 

1. Zaliczenie lub odmowa zaliczenia całości lub części praktyki zawodowej należy do obowiązków 

opiekuna praktyk. 

2. Zaliczenie całości praktyki jest niezbędne dla dopuszczenia studenta do obrony pracy dyplomowej 

lub - w przypadku, gdy program studiów nie przewiduje napisania pracy dyplomowej - do egzaminu 

dyplomowego. 

3. Potwierdzeniem zaliczenia praktyki jest opinia pracodawcy, wystawiona przez instytucję 

przyjmującą na praktykę oraz przez opiekuna praktyk – w części zawierającej ocenę.  

4. Opiekun praktyk zalicza praktykę na podstawie złożonej dokumentacji. 

5. Opiekun praktyk dokonuje wpisu oceny do indeksu. 

 

§10 

 Student ze szczególnymi potrzebami, ma prawo realizować praktyki na indywidualnie ustalonych 

warunkach, jeśli jest to uzasadnione szczególnymi potrzebami. Warunki te, na wniosek studenta, określa 

prodziekan ds. studenckich z uwzględnieniem § 6 ust. 6 Regulaminu studiów. 


