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Regulamin praktyk zawodowych w Instytucie Ekonomicznym 

                   Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 
 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

Regulamin praktyk zawodowych, zwany dalej ,,Regulaminem”, określa zasady 

organizowania i zaliczenia praktyk zawodowych w Instytucie Ekonomicznym, zwanym dalej 

,,Instytutem”. 

§ 2 

 

Praktyki zawodowe są organizowane zgodnie z Regulaminem Studiów PWSZ w Elblągu. 

 

§ 3 

 

Praktyki zawodowe odbywają się w oparciu o Porozumienie w sprawie praktyk zawodowych 

pomiędzy PWSZ w Elblągu, zwaną dalej ,,Uczelnią” a wybranymi  

w kraju i za granicą jednostkami organizacyjnymi, zwanymi dalej ,,Zakładami Pracy ”. Wzór 

Porozumienia określa załącznik Nr 1 do Regulaminu. Dopuszcza się stosowanie druku 

Porozumienia przedkładanego przez Zakład Pracy. 

 

§ 4 

 

Praktyki zawodowe na studiach I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) oraz studiach II 

stopnia (stacjonarnych) organizowane są w oparciu o plany i programy kształcenia dla 

kierunków studiów: Administracja, Ekonomia (studia I stopnia), Studia menadżersko-prawne 

(studia II stopnia).   

§ 5 

 

Praktyka zawodowa może być realizowana w jednostce organizacyjnej wskazanej  

i uzgodnionej przez Uczelnię lub w jednostce organizacyjnej zaproponowanej i uzgodnionej 

przez studenta - jeżeli spełnia ona warunki zawarte w § 6. 

 

§ 6 

 

1. Miejsce odbycia praktyki zawodowej powinno być uzgodnione z Opiekunem praktyk 

zawodowych.  

2. Wybór miejsca odbywania praktyki zawodowej i charakter wykonywanej przez studenta 

pracy powinien być zgodny z kierunkiem studiów, by umożliwiać zdobycie umiejętności 

zawodowych zgodnych z kierunkiem kształcenia. 

3. Ostateczną decyzję o miejscu odbywania praktyki zawodowej podejmuje Zastępca 

Dyrektora Instytutu Ekonomicznego ds. organizacyjnych. 

 

 

 

 

§ 7 
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Zaliczenie praktyki zawodowej jest warunkiem koniecznym do  zaliczenia semestru, w 

którym odbywają się praktyki zawodowe oraz uzyskania rejestracji na semestr dyplomowy i 

dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego. 

 

 

§ 8 

Praktykom zawodowym przypisuje się punkty ECTS. 

 

 

Rozdział II. Cel praktyki zawodowej 
 

 

                                                              § 9 
 

1. Celem praktyki zawodowej na studiach licencjackich jest w szczególności: 

 

1. zapoznanie studentów z wewnętrzną organizacją pracy oraz warunkami 

funkcjonowania w środowisku lokalnym i regionalnym Zakładu Pracy, w których 

realizowana jest praktyka, 

2. zapoznanie studentów z rolą i zadaniami Zakładu Pracy, 

3. zdobywanie doświadczenia w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu 

przydzielonych obowiązków, 

4. kształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów 

w praktyce funkcjonowania Zakładu Pracy, 

5. poznanie własnych możliwości na rynku pracy, 

6. uściślenie tematyki pracy dyplomowej z ewentualnym uwzględnieniem potrzeb  

i specyfiki Zakładu Pracy, w którym realizowana jest praktyka, 

7. zebranie niezbędnych materiałów, względnie przeprowadzenie przewidzianych 

do realizacji badań, na poziomie wystarczającym do przygotowania dyplomowej 

pracy licencjackiej. 

 

2. Celem praktyki zawodowej na studiach drugiego stopnia jest w szczególności: 
 

1. doskonalenie umiejętności pracy zespołowej, efektywnego wykorzystania czasu pracy, 

2. odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań, 

3. tworzenie formularzy danych, zestawień i raportów na użytek instytucji, 

4. samodzielne wykonywanie zadań merytorycznych zleconych przez osobę pełniącą 

funkcję opiekuna praktyki wewnątrz jednostki, 

5. poznanie przez studenta procesu podejmowania decyzji w jednostce przyjmującej, 

6. kształcenie poczucia etyki zawodowej, 

7. zebranie niezbędnych materiałów, względnie przeprowadzenie przewidzianych 

do realizacji badań, na poziomie wystarczającym do przygotowania dyplomowej 

pracy magisterskiej. 
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Rozdział III. Organizacja praktyk zawodowych 
 

§ 10 
 

1. Praktyka zawodowa na pierwszym stopniu studiów realizowana jest w VI semestrze 

toku studiów i trwa 6 miesięcy w wymiarze 8 godzin lekcyjnych dziennie (6 godzin 

zegarowych). Czas jej trwania nie powinien być dzielony. W VI semestrze toku 

studiów, w trakcie realizacji planu praktyki, studenci mają także obowiązek 

uczestnictwa w seminarium dyplomowym, w wymiarze 15 godzin w semestrze. 

2. Czas trwania studenckiej praktyki zawodowej na studiach drugiego stopnia wynosi 3 

miesiące w wymiarze 8 godzin lekcyjnych (6 godzin zegarowych). Czas jej trwania 

nie powinien być dzielony. W II semestrze toku studiów, w trakcie realizacji planu 

praktyki, studenci mają także obowiązek uczestnictwa w 5 przedmiotach do wyboru w 

wymiarze łącznym 75 godzin oraz w proseminarium dyplomowym, w wymiarze 30 

godzin w semestrze. 

3. W przypadku, kiedy student wyjeżdża za granicę w ramach programów unijnych 

praktykę zawodową zobowiązany jest zaliczyć we wcześniejszym lub późniejszym 

terminie. Zgoda na przesunięcie terminu praktyki jest udzielana przez Zastępcę 

Dyrektora Instytutu Ekonomicznego ds. organizacyjnych na pisemny wniosek 

studenta po zasięgnięciu opinii Opiekuna praktyk. 

4. Praktyki zawodowe mogą odbywać się na zasadzie umowy o pracę lub w formie 

nieodpłatnej pracy studenta na rzecz Zakładu Pracy. Szczegóły w ramach tej kwestii 

regulują indywidualne umowy w sprawie praktyk zawodowych, zawarte między 

Uczelnią, a Zakładem Pracy, w którym ma być realizowana praktyka. 

5. Za organizację i przebieg praktyk zawodowych odpowiada Opiekun praktyk 

wyznaczony przez Rektora Uczelni. 

6. W trakcie trwania praktyki zawodowej przewiduje się możliwość ich hospitacji przez 

Zastępcę Dyrektora Instytutu Ekonomicznego ds. organizacyjnych , Opiekuna praktyk 

oraz inne osoby upoważnione przez Dyrektora Instytutu Ekonomicznego. 

7. Odbywanie praktyk nie może kolidować z innymi zajęciami w toku studiów. Student 

nie może powoływać  się  na  odbywanie  praktyk  jako  na  okoliczność 

usprawiedliwiającą niewykonywanie jakichkolwiek innych obowiązków studenckich. 

 

Rozdział IV Zasady zaliczenia praktyki zawodowej 

 

§ 11 

 

1. Po zakończeniu praktyki zawodowej, student składa do Opiekuna praktyk Raport 

wraz z dokumentami określonymi w ust. 3 wymaganymi w Regulaminie, w terminie 

14 dni od daty jej zakończenia.  

2. W wyjątkowych przypadkach, kiedy nie ma możliwości dotrzymania terminu 

uzyskania zaliczenia praktyki zawodowej, z przyczyn niezależnych od studenta, 

decyzję o jego zmianie lub przedłużeniu podejmuje Zastępca Dyrektora Instytutu 

Ekonomicznego ds. organizacyjnych na pisemny wniosek studenta po zasięgnięciu 

opinii Opiekuna praktyk. 

3. Po zakończeniu praktyki zawodowej Studenci zobowiązani są do przedłożenia 

następujących dokumentów: 

1. studenci, którzy nie pracują zawodowo: 

a) Raport z przebiegu praktyki zawodowej podpisany przez Zakładowego 
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Opiekuna Praktyk (załącznik Nr 2), 

b) zaświadczenie i opinię Zakładu Pracy, w którym student odbywał praktykę 

(załącznik Nr 3), 

c) Ramowy plan praktyki zawodowej ( załącznik Nr 5) 

2) studenci, którzy w okresie 3 ostatnich lat, odbywali staż lub pracowali    

zawodowo zgodnie z kierunkiem studiów, w wymiarze określonym w § 10 ust. 1 

lub 2 niniejszego regulaminu - świadectwo pracy albo zaświadczenie o 

zatrudnieniu lub zaświadczenie o odbytym stażu, 

3) studenci, którzy pracują zawodowo zgodnie z kierunkiem studiów – 

zaświadczenie o zatrudnieniu, 

4) studenci, którzy pracują zawodowo niezgodnie z kierunkiem studiów – 

zaświadczenie o zatrudnieniu oraz potwierdzone przez opiekuna pracy 

dyplomowej zaliczenie pracy projektowej  wraz z potwierdzeniem uzyskania 

efektów uczenia się określonych dla praktyki zawodowej (załącznik Nr 4). 

 

4. Praktyka zawodowa podlega obowiązkowemu zaliczeniu w formie egzaminu ustnego 

z oceną.  

5. Zaliczenia praktyki zawodowej dokonują Komisje egzaminacyjne powoływane przez 

Dyrektora Instytutu Ekonomicznego na wniosek Zastępcy Dyrektora Instytutu 

Ekonomicznego ds. organizacyjnych. Członkiem komisji jest Opiekun praktyk 

zawodowych. 

6. Spośród członków Komisji egzaminacyjnych Dyrektor Instytutu Ekonomicznego 

powołuje przewodniczących Komisji egzaminacyjnych ds. praktyk. 

7. Przewodniczący Komisji egzaminacyjnych ds. praktyk zatwierdzają pytania 

egzaminacyjne. 

8. Student otrzymuje zaliczenie praktyki, potwierdzone odpowiednim wpisem do 

systemu komputerowego USOS przez Opiekuna praktyk, do ostatniego dnia sesji 

poprawkowej semestru, w którym praktyka zawodowa była realizowana. 

9. Zaliczenie praktyki zawodowej w oparciu o treść § 11 ustęp 3 punkt 2 i 3 następuje po 

akceptacji wniosku studenta stanowiącego załącznik nr 8. Zaliczenia dokonuje 

Zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomicznego ds. organizacyjnych na pisemny 

wniosek Przewodniczącego Komisji egzaminacyjnej ds. praktyk. 

10. Zaliczenie praktyki zawodowej w oparciu o treść § 11 ustęp 3 punkt 4 następuje po 

akceptacji wniosku studenta stanowiącego załącznik nr 9. Zaliczenia dokonuje 

Zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomicznego ds. organizacyjnych na pisemny 

wniosek Przewodniczącego Komisji egzaminacyjnej ds. praktyk. 

 

 

 

Rozdział V Obowiązki organizatorów i studentów  

 

§ 12 

 

Z początkiem roku akademickiego Dyrektor Instytutu Ekonomicznego przedstawia Rektorowi 

Uczelni kandydatów na Opiekunów praktyk dla każdego kierunku . Opiekunów praktyk 

zawodowych dla kierunku  powołuje Rektor Uczelni. 

 

§ 13 

 

1. Do obowiązków Opiekuna praktyk zawodowych należy: 
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a) opracowanie Ramowego planu praktyki zawodowej zatwierdzanego przez Dyrektora 

Instytutu (załącznik Nr 5), 

b) zapoznanie studenta z obowiązującym Ramowym planem praktyki zawodowej, 

c) opracowanie Harmonogramu praktyk zawodowych (załącznik Nr 6 i 7), 

d) wydawanie i ewidencja skierowań na praktykę zawodową, 

e) nadzór nad przebiegiem praktyki zawodowej (hospitacje), 

f) prowadzenie dokumentacji praktyk zawodowych, 

g) ocena dokumentacji dostarczonej przez studentów z odbytych praktyk zawodowych, 

h) sporządzenie sprawozdania z praktyki. 

 

2. Student odbywający praktykę zawodową jest zobowiązany ubezpieczyć się indywidualnie 

od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki na wniosek Zakładu 

Pracy. 

 

3. Do obowiązków studenta odbywającego praktykę zawodową należy: 

 

a) zapoznanie się z Regulaminem praktyk zawodowych oraz innymi dokumentami, 

b) aktywne uczestniczenie w praktyce zawodowej i realizacja zadań wyznaczonych przez 

Opiekuna praktyk, 

c) przestrzeganie obowiązujących w Zakładzie Pracy regulaminów, przepisów BHP 

i innych oraz dyscypliny pracy, 

d) prowadzenie określonej w Regulaminie dokumentacji praktyk. 

 

4. Do obowiązków Komisji egzaminacyjnej ds. praktyk należy przeprowadzenie egzaminu z 

praktyki zawodowej lub wnioskowanie o zaliczenie praktyki zawodowej w przypadkach 

określonych § 11 ust. 2, 3 i 4 . Podstawą złożenia takiego wniosku jest protokół 

sporządzony przez Komisję i podpisany przez jej Przewodniczącego. 

 

 

 

Rozdział VI Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor 

Instytutu Ekonomicznego.  

2. Regulamin praktyk zawodowych wchodzi w życie z dniem 01.10.2019 roku i obowiązuje 

studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020. 
  

 

Załączniki: 

 

Załącznik Nr 1 – Porozumienie w sprawie praktyk zawodowych. 

Załącznik Nr 2 – Raport z przebiegu praktyki zawodowej. 

Załącznik Nr 3 – Zaświadczenie odbycia praktyki i opinia Zakładowego Opiekuna praktyk. 

Załącznik Nr 4 – Potwierdzenie zaliczenia pracy projektowej. 

Załącznik Nr 5 – Ramowy plan praktyki zawodowej. 

Załącznik Nr 6 – Harmonogram praktyk zawodowych na I stopniu studiów. 

Załącznik Nr 7 – Harmonogram praktyk zawodowych na II stopniu studiów. 

Załącznik Nr 8 – Wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej. 
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Załącznik Nr 9 – Wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej osoby pracującej niezgodnie z 

kierunkiem studiów. 


