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REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH 

DLA STUDENTÓW KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 

NA WYDZIALE ZAMIJESCOWYM PRAWA i NAUK O SPOŁECZEŃSTWIE  

W STALOWEJ WOLI 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II 

 

§ 1 

Praktyki dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk 

o Społeczeństwie w Stalowej Woli są obowiązkowe i stanowią integralną część programu studiów. 

 

§ 2 

Celem praktyki zawodowej jest: 

1) przygotowanie do praktycznego wykonywania zawodu; 

2) poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach i w różnych zakładach pracy 

(przedsiębiorstwach, instytucjach, urzędach); 

3) zdobywanie doświadczeń w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków 

zawodowych; 

4) poznawanie środowiska zawodowego, nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach oraz rozwiązywanie realnych problemów zawodowych; 

5) kształtowanie wysokiej kultury zawodowej i organizacji pracy odpowiadającej 

współczesnym trendom w gospodarce, administracji i nauce; 

6) praktyczna weryfikacja wiedzy i umiejętności zawodowych zdobytych w trakcie studiów; 

7) uświadamianie znaczenia twórczej i poszukującej postawy w procesie edukacyjnym oraz 

wzmacniania motywacji do pracy zawodowej poprzez doskonalenie kompetencji 

zawodowych i osobistych. 

 

§ 3 

Studenci mają obowiązek odbycia praktyki zawodowej w wymiarze: 

1) studenci studiów stacjonarnych: 4 (cztery) tygodnie – 160 godzin; 

2) studenci studiów niestacjonarnych 4 (cztery) tygodnie – 160 godzin. 

 

§ 4 

1. Praktyki realizowane są w okresie wakacji po zakończeniu 6 semestru studiów. 

2. Wcześniejsze odbycie praktyki lub odbycie jej w okresie trwania roku akademickiego 

możliwe jest za uprzednim uzyskaniem pisemnej zgody Dziekana Wydziału. 

 

§ 5 
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1. Zwolnienie z obowiązku odbycia praktyki mogą uzyskać studenci, którzy: 

1) wykonują pracę zarobkową, w tym za granicą, w instytucji gwarantującej uzyskanie 

odpowiednich umiejętności praktycznych, jeżeli charakter tej pracy spełnia wymagania 

programu praktyki; 

2) prowadzą działalność gospodarczą o profilu działalności związanym z kierunkiem 

studiów; 

3) są studentami lub absolwentami innych szkół wyższych, którzy odbyli lub odbywają 

praktykę zawodową spełniającą wymagania programu praktyki; 

4) uczestniczą lub uczestniczyli w stażach i praktykach nieobowiązkowych gwarantujących 

uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych, spełniających wymagania programu 

praktyki. 

2. Decyzję w sprawie zwolnienia z obowiązku odbycia praktyki podejmuje opiekun praktyk. 

 

§ 6 

Praktyki są bezpłatne. Uczelnia nie pokrywa kosztów związanych z praktykami. 

 

§ 7 

Nadzór nad praktykami sprawuje opiekun praktyk, do którego zadań należy w szczególności: 

1) nawiązywanie kontaktów z instytucjami w celu znalezienia miejsc do odbycia praktyk 

studenckich; 

2) przygotowywanie projektów umów z podmiotami przyjmującymi studentów na praktyki 

i innej dokumentacji; 

3) kierowanie studentów na praktyki; 

4) kontrolowanie przebiegu praktyk; 

5) zaliczanie praktyk; 

6) składanie sprawozdań z praktyk studenckich Prorektorowi ds. Dydaktyki i Wychowania; 

7) współpraca z innymi pracownikami naukowymi prowadzącymi praktyki. 

 

§ 8 

1. Praktyki zawodowe mogą odbywać się w następujących instytucjach, zwanych dalej 

„instytucjami przyjmującymi”: 

1) w organach samorządu terytorialnego i administracji państwowej (urzędy gmin, miast, 

powiatów, urzędy marszałkowskie i wojewódzkie, WIOŚ, SANEPID itp.); 

2) w zakładach produkcyjnych, przemysłowych i usługowych; 

3) w przedsiębiorstwach; 

4) w bankach (Bank Ochrony Środowiska); 

5) w dyrekcjach parków narodowych i krajobrazowych; 
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6) w laboratoriach badawczych i kontrolno-pomiarowych; 

7) w ogrodach botanicznych; 

8) w organizacjach pozarządowych, których profil działania związany jest z profilem 

studiów. 

2. Praktyki zawodowe mogą odbywać się w Polsce, jak i poza granicami kraju, m. in. na 

podstawie wytycznych Programu ERASMUS. 

 

§ 9 

Umowę z instytucją przyjmującą podpisuje Prodziekan ds. Studenckich lub opiekun praktyk na 

podstawie pełnomocnictwa Rektora (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

 

§ 10 

Podstawą realizacji praktyki jest skierowanie studenta przez opiekuna praktyk do danej instytucji 

przyjmującej (załącznik nr 2 do Regulaminu). 

 

§ 11 

W przypadku studentów, którzy samodzielnie dokonają wyboru miejsca odbywania praktyki 

zawodowej, podstawą jej realizacji jest pisemne oświadczenie instytucji przyjmującej o wyrażeniu 

zgody na odbycie praktyki przez danego studenta. (załącznik nr 3 do Regulaminu). Na tej 

podstawie student otrzymuje skierowanie wydane przez uczelnię. 

 

§ 12 

Podczas odbywania praktyki nad studentem sprawuje opiekę kierownik praktyki będący 

pracownikiem instytucji przyjmującej, w której ma miejsce praktyka. 

 

§ 13 

Do obowiązków uczestników praktyk należy w szczególności: 

1) zgłoszenie opiekunowi praktyk studenckich miejsca i czasu odbywania praktyki na co 

najmniej 30 dni przed jej planowanym rozpoczęciem; 

2) zapoznanie się przed rozpoczęciem praktyki z treścią niniejszego Regulaminu; 

3) aktywne uczestnictwo w praktyce zawodowej;  

4) wypełnianie poleceń i zadań wyznaczonych przez kierownika praktyk; 

5) przestrzeganie obowiązujących w miejscu pracy regulaminów i zasad; 

6) prowadzenie dokumentacji przebiegu praktyki w dzienniku praktyk, w formie codziennych 

zapisów czynności wykonywanych podczas praktyki;  

7) przedłożenie w miejscu odbywania praktyki potwierdzenia ubezpieczenia NNW. 
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§ 14 

Student jest zobowiązany do zachowania tajemnicy odnośnie wszelkich informacji jakie uzyskał 

w związku z odbywaną praktyką, jak również do korzystania z dokumentacji instytucji przyjmującej 

jedynie na terenie jej siedziby. Wszelkie uchybienia studenta w tym zakresie będą rozpatrywane 

przez rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów. 

 

§ 15 

Zasady odbywania studenckich praktyk zawodowych określa umowa. 

 

§ 16 

1. Zaliczenie praktyk studenckich następuje na podstawie przedstawionego dziennika praktyk 

oraz rozmowy ze studentem. 

2. Dziennik praktyk zawiera informacje o miejscu, czasie i treści praktyki studenckiej, jej 

przebiegu, postawie studenta w czasie odbywania praktyki, a także jej końcową ocenę. 

3. Informacje zawarte w dzienniku praktyk potwierdzone są pieczęcią i podpisem kierownika 

praktyk w instytucji przyjmującej. 

4. Zaliczenia praktyki dokonuje opiekun praktyk poprzez wpisanie określonej oceny do indeksu 

studenta oraz na kartę egzaminacyjną. 

5. W przypadku studentów zwolnionych z odbycia praktyki warunkiem zaliczenia praktyki jest 

przedłożenie stosownego zaświadczenia o zatrudnieniu w instytucji gwarantującej uzyskanie 

odpowiednich umiejętności praktycznych, prowadzeniu działalności gospodarczej o profilu 

działania związanym z kierunkiem studiów, odbyciu praktyk lub stażu pracy gwarantujących 

uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych. 

 

§ 17 

1. Zaliczenie praktyki jest warunkiem zaliczenia roku, na którym student jest zobowiązany ją 

odbyć.  

2. Studentowi, który z uzasadnionych przyczyn nie odbył praktyki w wyznaczonym terminie, 

opiekun praktyk w porozumieniu z Prodziekanem ds. studenckich może zezwolić na jej 

realizację w innym czasie. Przesunięcie terminu musi być odnotowane w indeksie. 

 


