
 

Załącznik do § 17 p. 1.3e 
 do Uchwały Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

z dnia 31 stycznia 2013 r. 

 

 

Informacja o praktykach 

Lp. Wyszczególnienie Treść 

1. 

 

Krótka charakterystyka praktyk 

 

 

W załączeniu – informacje ogólne 

2. 

 

Dane na temat form odbywania 

praktyk (ciągłe/ wakacyjne, 

śródroczne) i szczegółowy 

wymiar godzinowy dla każdego 

zakresu 

 

 

W załączeniu – informacje ogólne 

3. 

 

Regulamin praktyk 

 

 

W załączeniu – regulamin praktyk (wraz z umową 

praktyk,  formularzem zaświadczenia oraz 

formularzem ankiety podsumowania praktyk) 

 

4. 

 

Instrukcja dla studentów 

 

 

W załączeniu 

 

  



DYPLOMOWE PRAKTYKI STUDENCKIE 

DLA STUDENTÓW  

STUDIÓW II STOPNIA 

NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE 

WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO 

 JANA PAWŁA II 
 

Informacje ogólne 

 

1. Praktyki dyplomowe dla studentów Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL są 

obowiązkowe na studiach kierunkowych z zarządzania, stanowiąc integralną część 

programu studiów II stopnia. Praktyki mają charakter praktyk wakacyjnych, 

odbywanych w wymiarze 120 godzin.  

2. Co do zasady, praktyka jest realizowana po zakończeniu II semestru studiów, jednak  

w wyjątkowych sytuacjach, zgodnie z Regulaminem praktyk, można ją odbyć w 

innym terminie, na pisemny wniosek studenta, za zgodą Dyrektora Instytutu lub 

upoważnionego opiekuna praktyk. 

3. Student, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, samodzielnie wybiera firmę lub 

przedsiębiorstwo, gdzie będzie odbywać praktykę. Wybrana instytucja musi 

zapewniać możliwość realizacji ogólnych celów studenckich praktyk dyplomowych. 

4. Ogólnym celem dyplomowych praktyk studenckich jest poszerzenie wiedzy z zakresu 

zarządzania i rozwijania umiejętności jej wykorzystywania  – poprzez umożliwienie 

im wzięcia udziału w działalności realnego podmiotu gospodarczego. 

 Praktyki mają na celu zwłaszcza: 

 zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego i stworzenie warunków 

pozwalających na identyfikację studenta z wybranym zawodem; 

 umożliwienie rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania, ekonomii i 

praktyki gospodarczej, uwzględniając warunkujące je czynniki organizacyjne i 

środowiskowe; 

 kształtowanie postawy przedsiębiorczości; 

 wsparcie potrzeby ciągłego doskonalenia umiejętności, osobistego rozwoju  

i dokształcania zawodowego, także poprzez samoocenę własnych kompetencji; 

 kształtowanie postawy współdziałania i pracy w zespole; 



 wzmocnienie gotowości do podejmowania wyzwań zawodowych, uwzględniając 

priorytety służące realizacji wyznaczonych zadań, zgodnie z hierarchizacją opartą 

o przyjęty system wartości; 

 zdobycie doświadczenia z obszaru zarządzania w zakresie obejmującym 

szczególne zainteresowania studenta lub przydatnego do realizacji tematyki pracy 

dyplomowej; 

 zebranie materiałów lub wykonanie ewentualnych badań i analiz, związanych z 

obszarem pracy dyplomowej. 

 

 

Informacje o opiekunie praktyk 

 

 

W Instytucie Ekonomii i Zarządzania KUL opiekę nad praktykami wakacyjnymi (nadzór  

i organizacja) sprawują: 

 

    Dr Monika Wawer – zarządzanie, studia stacjonarne II stopnia  

 



INFORMACJE   O   PRAKTYKACH   WAKACYJNYCH 

dla  studentów  I  roku  studiów    II  stopnia 

na kierunku: Zarządzanie 

 

INFORMACJE   OGÓLNE 

1 Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia zobowiązani są do odbycia praktyki 

dyplomowej w wymiarze 120 godzin – odbywa się ona po zakończeniu II semestru 

studiów i jest prowadzona w formie praktyki wakacyjnej. 

2 Studenci samodzielnie wybierają miejsce odbywania praktyk dyplomowych pod 

kątem możliwości zastosowania zdobytej kierunkowej wiedzy teoretycznej w 

warunkach praktyki gospodarczej oraz indywidualnego doskonalenia zawodowego w 

zakresie obejmującym szczególne zainteresowania studenta. 

3 Praktyki odbywają się na podstawie umowy o organizację praktyki studenckiej, 

podpisanej przez osoby reprezentujące strony umowy. Reprezentantem KUL jest 

opiekun praktyk. 

4 Praktyki dyplomowe są bezpłatne. Uczelnia nie pokrywa kosztów związanych  

z praktykami. 

5 Student zobowiązany jest przedstawić podmiotowi przyjmującemu dokumenty 

potwierdzające ubezpieczenie, w zakresie wymaganym przez ten podmiot.  

6 Student jest zobowiązany do zachowania tajemnicy odnośnie wszelkich informacji 

jakie pozyskał w związku z odbywaną praktyką, jak również do korzystania  

z dokumentacji podmiotu przyjmującego na praktykę jedynie na terenie jego siedziby. 

7 Za naruszenie przepisów obowiązujących w podmiocie przyjmującym studenta, 

student ponosi odpowiedzialność zgodnie z prawem, przed rzecznikiem 

dyscyplinarnym ds. studentów. 

8 Zgodnie z programem studiów, zaliczenie praktyki wakacyjnej odbywa się  

w ramach 3 sem. studiów, na zasadach objętych Regulaminem praktyk. 



WYMOGI   FORMALNE 

W celu odbycia praktyk, Student po uzgodnieniu z podmiotem przyjmującym miejsca 

realizacji praktyk zgłasza się do Opiekuna praktyk właściwego kierunku po 

(1) Umowę/skierowanie na praktyki , (2) Dziennik praktyk ,  (3) Zaświadczenie o 

odbyciu praktyk oraz Ankietę podsumowania praktyk. 

W przypadku starań o uznanie za realizację praktyki aktywności zawodowych, na 

mocy § 3 ust. 3 Regulaminu praktyk, należy za pośrednictwem Opiekuna praktyk 

wystąpić z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Instytutu Ekonomii i Zarządzania  

o akceptację takiej możliwości.  

Wniosek należy przedłożyć najpóźniej w czasie sesji egzaminacyjnej kończącej 2 sem. 

studiów. 

 

WARUNKI   ZALICZENIA   PRAKTYK 

Zaliczenia praktyk dyplomowych dokonuje Opiekun praktyk właściwego kierunku na 

podstawie przedstawionej przez studenta dokumentacji oraz indywidualnej 

rozmowy.  

Komplet dokumentów zawiera: 

1. egzemplarz umowy - skierowania na praktykę podpisany przez podmiot przyjmujący, 

w którym odbywała się praktyka; 

2. Dzienniczek praktyk wypełniony przez studenta i potwierdzony podpisem 

zakładowego opiekuna praktyk wraz z opinią zakładowego opiekuna praktyk o 

przebiegu praktyki i praktykancie; 

3. Zaświadczenie o odbyciu praktyk wystawione przez podmiot przyjmujący, w którym 

odbywała się praktyka 

4. Ankietę podsumowania praktyk wypełnioną przez zakładowego opiekuna praktyk; 

5. w przypadku uznania za realizację praktyk aktywności zawodowych, na mocy § 3 ust. 

3 Regulaminu praktyk, dokumenty zgodne z § 11 Regulaminu. 

 

 



REGULAMIN DYPLOMOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH 

DLA STUDENTÓW  

STUDIÓW II STOPNIA 

NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE 

WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO 

 JANA PAWŁA II 
 

§ 1 

Praktyki dyplomowe dla studentów Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL, zwanego dalej 

Instytutem, na kierunku: Zarządzanie są obowiązkowe i stanowią integralną część programu 

studiów II stopnia. 

 

§ 2 

Studenci mają obowiązek odbycia praktyk w wymiarze co najmniej 120 godzin, w okresie nie 

krótszym niż 3 tygodnie.  

 

§ 3 

1. Praktyki odbywają się po zakończeniu II semestru studiów i są prowadzone w formie 

praktyk wakacyjnych. 

2. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek studenta, Dyrektor Instytutu lub 

upoważniony opiekun praktyk, może wyrazić pisemną zgodę na odbycie praktyk w 

innym terminie, pod warunkiem braku kolizji z obowiązkami studenta wynikającymi z 

procesu dydaktycznego. 

3. Dyrektor Instytutu lub upoważniony opiekun praktyk, na pisemny wniosek studenta, 

może w szczególnych okolicznościach uznać za realizację praktyki dyplomowej: 

1) staż odbyty w czasie trwania studiów; 

2) zawodowe zaangażowanie studenta: 

a) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; 

b) na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej; 

w łącznym wymiarze co najmniej 120 godzin, o ile wykonywana działalność 

zawodowa jest powiązana z kierunkiem studiów, na którym kształci się student i 

pozwala na realizację celów praktyk dyplomowych. 



 

§ 4 

1. Praktyki dyplomowe są bezpłatne. Uczelnia nie pokrywa kosztów związanych z 

praktykami. 

2. Student zobowiązany jest przedstawić podmiotowi przyjmującemu na praktykę 

dokumenty potwierdzające ubezpieczenie, w zakresie wymaganym przez ten 

podmiot.  

3. Uczelnia zobowiązuje się do poinformowania studenta o obowiązku ubezpieczenia, 

jeżeli podmiot przyjmujący na praktykę przedstawi wymagania w tym zakresie. 

 

§ 5 

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. 

 

§ 6 

1. Student ma prawo wyboru miejsca odbycia praktyki zgodnie z przewidywanym 

dalszym rozwojem zawodowym: w organach administracji publicznej, a także w 

krajowych lub zagranicznych przedsiębiorstwach, placówkach i instytucjach 

badawczych. 

2. Student ma obowiązek zgłosić opiekunowi praktyk studenckich miejsce i czas 

odbywania praktyki studenckiej na co najmniej 30 dni przed planowanym jej 

rozpoczęciem. 

3. Praktyki odbywają się na podstawie umowy o organizację praktyki studenckiej, 

podpisanej przez osoby reprezentujące strony: podmiot przyjmujący praktykanta oraz 



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Reprezentantem KUL jest opiekun 

praktyk na podstawie pisemnego upoważnienia. 

 

§ 7 

W czasie trwania praktyki student jest zobowiązany do: 

1) realizacji programu praktyk dyplomowych; 

2) przestrzegania przepisów obowiązujących w miejscu odbywania praktyki; 

3) dokumentowania realizacji praktyk w Dzienniku praktyk, zawierającym informacje 

o miejscu, zaangażowaniu i zakresie wykonywanych czynności objętych programem 

praktyk. 

 

§ 8 

1. Student jest zobowiązany do zachowania tajemnicy odnośnie wszelkich informacji 

jakie pozyskał w związku z odbywaną praktyką, jak również do korzystania z 

dokumentacji podmiotu przyjmującego na praktykę jedynie na terenie jego siedziby. 

2. Za naruszenie przepisów obowiązujących w podmiocie przyjmującym studenta, 

student ponosi odpowiedzialność zgodnie z prawem, przed rzecznikiem 

dyscyplinarnym ds. studentów. 

 

§ 9 

Zakładowy opiekun praktyki w podmiocie przyjmującym akceptuje zapisy Dziennika praktyk 

oraz pisemne potwierdza, że praktyka została odbyta przez studenta zgodnie z zawartą umową. 

 

§ 10 

1. Zaliczenie praktyk studenckich następuje w formie wpisu w indeksie studenta i na 

karcie okresowych osiągnięć studenta, zgodnie z programem studiów. 

2. Wpisu zaliczającego dokonuje opiekun praktyk. 

3. Praktyki zalicza się na podstawie wypełnionej dokumentacji: Dziennika praktyk, 

Zaświadczenia o odbyciu praktyk, Ankiety podsumowania praktykach oraz rozmowy 

ze studentem. 

 

§ 11 

1. W przypadku uznania praktyki dyplomowej za odbytą w wyniku zaliczonego stażu 

zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 1, wpisu dokonuje się na podstawie potwierdzenia odbycia 



stażu w łącznym wymiarze co najmniej 120 godzin, z określeniem zakresu czynności 

wykonywanych przez stażystę. 

2. W przypadku uznania praktyki dyplomowej za odbytą na podstawie zaangażowania 

studenta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 2 

lit. a), wpisu dokonuje się na podstawie potwierdzenia odprowadzania podatków 

dochodowych lub składek na ubezpieczenia społeczne co najmniej za okres miesiąca. 

3. W przypadku uznania praktyki dyplomowej na podstawie zaangażowania studenta 

potwierdzonego umową o pracę lub umową cywilnoprawną, zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 2 

lit. b), wpisu dokonuje się na podstawie zaświadczenia wystawionego przez podmiot 

zatrudniający studenta, podpisanego przez osobę upoważnioną i zawierającego dane o 

czasowym zaangażowaniu w wymiarze co najmniej 120 godzin oraz 

charakteryzującego zakres wykonywanej pracy. 



UMOWA  

(skierowanie) 

o organizację praktyki dyplomowej studentów 

Instytutu Ekonomii i Zarządzania Wydziału Nauk Społecznych  

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

 

zawarta w Lublinie, w dniu ............................... roku, pomiędzy: 

Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II,  

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin 

zwanym dalej „Uczelnią”, reprezentowanym przez Rektora / Prodziekana / 

Opiekuna praktyk  ................................................................................................  

a  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

zwanym dalej „Podmiotem przyjmującym”, 

reprezentowaną przez Pana/Panią .........................................................................  

 

 

TREŚĆ UMOWY: 

 

§ 1 

Uczelnia kieruje p. ................................................................................................  

/rok studiów/tryb studiów/ .............................................................................. do 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

w celu odbycia studenckiej praktyki dyplomowej. 

Praktyka odbędzie się w terminie od   ...............................  do  ..............................  

 

§ 2 

Podmiot przyjmujący zobowiązuje się do: 

 wyznaczenia zakładowego opiekuna praktyk; 



 zapewnienia odpowiednich miejsc pracy, pomieszczeń i materiałów 

zgodnych z założeniami programowymi praktyki; 

 zapoznania studentów z zakładowym regulaminem pracy, przepisami 

z zakresu ochronie tajemnicy państwowej i służbowej oraz bezpieczeństwa 

i higieny pracy; 

 dopilnowania właściwego wykonywania przez studentów programu praktyki 

 umożliwienia opiekunowi praktyk sprawowania kierownictwa 

dydaktycznego i kontroli nad praktykami; 

 potwierdzenie realizacji programu praktyk w Dzienniku praktyk oraz 

Ankiecie podsumowania praktyk. 

 

§ 3 

Praktykant nie nawiązuje stosunku pracy z Podmiotem przyjmującym go na 

praktykę. Praktykantowi nie przysługuje też wynagrodzenie za czynności 

wykonywane w ramach praktyki. 

 

§ 4 

Uczelnia zobowiązuje się do: 

 opracowania szczegółowych programów praktyk i zapoznania z nimi 

studentów; 

 sprawowania kierownictwa dydaktycznego nad praktykami studenckimi; 

 kontroli i oceny tych praktyk. 

 

§ 5 

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

pieczęć i podpis  pieczęć i podpis 

przedstawiciela Katolickiego przedstawiciela podmiotu 

Uniwersytetu Lubelskiego przyjmującego 

        Jana Pawła II 



........................................................      ................................... 

imię i nazwisko        miejscowość, data 

........................................................ 

kierunek – specjalizacja 

........................................................ 

nr albumu 

 

 

Zaświadczenie o odbyciu praktyki 
 

 

 

Zaświadcza się, że student/ka………………………………………………………… 

Odbył/a praktyki dyplomowe w ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

w terminie …………………………………………………………………………… 

(od....do..., dzień, miesiąc, rok) 
 

 

 

Pieczęć i podpis przedstawiciela 

Podmiotu przyjmującego 
 



ANKIETA 

podsumowania praktyk dla kierunku: zarządzanie  

(o wypełnienie proszony jest Zakładowy Opiekun praktyk ze strony Podmiotu przyjmującego) 

 

Nazwisko i  Imię studenta…………………………………. 

W ocenie Zakładowego Opiekuna praktyk, student: 
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 ma rozległą wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania, właściwie 

określa priorytety służące realizacji wyznaczonych zadań, zgodnie z 

hierarchizacją opartą o przyjęty system wartości, prezentuje potrzeby 

ciągłego doskonalenia umiejętności, osobistego rozwoju  

i dokształcania zawodowego     

 

w stopniu:     
     

 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; 

analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności 

gospodarczej oraz posiada umiejętność prezentacji – w formie ustnej      

oraz pisemnej wypowiedzi – wyników takich analiz  

w stopniu:     
     

 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu 

nauk o zarządzaniu oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu 

analizowania i interpretowania problemów gospodarczych     

w stopniu:     
     

 potrafi gromadzić, samodzielnie przetwarzać, raportować, 

wariantować i prezentować dane, przy wykorzystaniu nowoczesnych 

technologii informatycznych oraz metod ilościowych     

w stopniu:     
     

 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne 

umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i 

obcym) oraz z nowoczesnych technologii (ICT)     

w stopniu:     
     

 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i 

wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne 

pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i      

podejmowaniem działań zawodowych  

w stopniu:     
     

 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, uwzględniając 

priorytety służące realizacji wyznaczonych zadań, zgodnie z 

hierarchizacją opartą o przyjęty system wartości      

w stopniu:     

 

 

       ………………………………… 

        Podpis oceniającego 

            

   

 


