
Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych  

dla studentów kierunku Inżynieria materiałowa 

na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

 

§ 1 

Praktyki studentów kierunku inżynieria materiałowa organizowane są na 

podstawie: 

1. zarządzenia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie studenckich praktyk zawodowych; 

2. ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. 

Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 ze zm.); 

3. programu studiów na kierunku Inżynieria materiałowa. 

§ 2 

1. Praktyki dla studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

(zwanego dalej KUL) na kierunku Inżynieria materiałowa są obowiązkowe i 

stanowią integralną część programu studiów oraz procesu kształcenia. 

2. Praktyki odbywają się na podstawie porozumienia w sprawie odbycia 

praktyk zawodowych, zawieranego z jednostkami organizacyjnymi 

(zwanymi dalej instytucjami przyjmującymi). 

3. Praktyki odbywają się według Regulaminu studenckich praktyk 

zawodowych. 

§ 3 

1. Studenckie praktyki zawodowe realizowane są w okresie wakacyjnym po 

trzecim roku studiów, po zakończeniu szóstego semestru, w wymiarze 120 

godzin, w okresie nie krótszym niż 3 tygodnie, a ich wynik zalicza się do VII 

semestru.  



2. Uczelnia nie pokrywa kosztów związanych z praktykami. 

3. Praktyki są bezpłatne. Student może jednak pobierać wynagrodzenie na 

podstawie zawartej z instytucją przyjmującą umowy o pracę (lub umowy 

cywilnoprawnej). 

§ 4 

Cele praktyki zawodowej to: 

1) weryfikacja wiedzy teoretycznej zdobytej w czasie studiów oraz 

wykształcenie umiejętności zastosowania jej w praktyce, 

2) przygotowanie do praktycznego wykonywania zawodu, 

3) poznanie organizacji instytucji przyjmujących, ich potrzeb i wymagań w 

stosunku do pracowników oraz zaznajomienie się z różnymi 

stanowiskami pracy, 

4) zdobywanie doświadczeń w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu 

obowiązków zawodowych, 

5) poznawanie środowiska zawodowego, radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach oraz rozwiązywanie realnych problemów zawodowych, 

6) kształtowanie wysokiej kultury zawodowej i organizacji pracy 

odpowiadającej współczesnym trendom w gospodarce, administracji i 

nauce, 

7) wykształcenie inżynieryjnego podejścia do zagadnień, które mają aspekt 

techniczny i praktyczny. 

§ 5 

1. Nadzór dydaktyczno-wychowawczy, organizacyjny i merytoryczny nad 

przebiegiem praktyk sprawuje uczelniany opiekun praktyk (zwany dalej 

opiekunem praktyk).  

2. Podczas odbywania praktyki opiekę nad studentem sprawuje kierownik 

praktyki tj. pracodawca lub upoważniony przez pracodawcę pracownik 

instytucji przyjmującej, w której mają miejsce praktyki. 



3. Student ma prawo wyboru miejsca odbycia praktyk, pod warunkiem, że 

zostanie ono zaakceptowane przez opiekuna praktyk.  

4. Studenci mogą odbywać praktyki w zakładach przemysłowych, jednostkach 

naukowo-badawczych lub innych miejscach, pozwalających osiągnąć cele 

praktyki. 

5. Praktyki zawodowe mogą być organizowane przez jednostki organizacyjne 

KUL. Program przebiegu praktyk organizowanych przez KUL ustala 

kierownik praktyki w porozumieniu z opiekunem praktyk. 

6. Decyzję w sprawie skierowania studenta do wskazanego przez niego miejsca 

odbywania praktyk podejmuje opiekun praktyk.  

7. KUL zawiera porozumienie w sprawie odbycia praktyk z wybraną przez 

studenta instytucją przyjmującą, jeśli wykonywana w ramach praktyk 

praca jest zgodna z programem praktyk. 

§ 6 

1. Opiekun praktyk może zaliczyć praktykę, bez obowiązku jej odbycia w 

przypadku: 

1) wykonywania przez studenta pracy zarobkowej w instytucji gwarantującej 

uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych, jeżeli charakter tej 

pracy spełnia wymagania programu praktyki; 

2) odbycia lub odbywania praktyki zawodowej spełniającej wymagania 

programu praktyki jako student lub absolwent innej szkoły wyższej; 

3) uczestnictwa w stażach i praktykach gwarantujących uzyskanie 

odpowiednich umiejętności praktycznych. 

2. Decyzję o zaliczeniu praktyki w przypadkach opisanych w ust. 1 podejmuje 

opiekun praktyk, jeżeli spełniają one założone cele praktyk, a czas ich 

trwania nie jest krótszy od wskazanego w § 3 ust. 1. 

§ 7 

1. W razie uzyskaniu przez KUL informacji o nieprawidłowym zachowaniu 

(pozostającym w sprzeczności z rotą ślubowania wyrażonego w 

Regulaminie studiów KUL) w trakcie odbywania praktyk, absencji, 



spowodowania szkód w instytucji przyjmującej w wyniku niewłaściwie 

wykonywanej pracy lub innych informacji świadczących o poważnym 

naruszeniu przez studenta dyscypliny pracy, student traci prawo do 

zaliczenia praktyk, co skutkuje koniecznością ich powtórzenia. 

2. 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. 

3. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności finansowej za ewentualne szkody 

spowodowane przez studenta w czasie odbywania przez studenta praktyk. 

4. Za naruszenie przepisów obowiązujących w instytucji przyjmującej student 

ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną, o której mowa w § 98 Statutu 

KUL.  

5. W uzasadnionych przypadkach dziekan, po konsultacji z opiekunem 

praktyk, może wyrazić zgodę na zmianę terminu odbywania praktyk. 

§ 8 

1. Praktyki zawodowe odbywają się według określonej poniżej procedury: 

1) wybór instytucji przyjmującej, w której będzie przeprowadzona praktyka 

(opiekun praktyki, student); 

2) przygotowanie umowy lub porozumienia o współpracy (opiekun 

praktyki); 

3) przygotowanie ogólnego programu praktyk w instytucji przyjmującej 

(student, kierownik praktyki); 

4) zatwierdzenie ogólnego programu praktyki (opiekun praktyk); 

5) podpisanie porozumienia (dziekan, opiekun praktyk), bądź stałej umowy 

o współpracy (prorektor właściwy ds. studenckich); 

6) odbycie praktyk oraz prowadzenie dziennika praktyk (student); 

7) kontrola przebiegu praktyk (opiekun praktyk); 

8) zaliczenie praktyk na podstawie prowadzonego dziennika praktyk, wpis 

do indeksu (opiekun praktyk). 



2. Kwestie sporne między instytucją przyjmującą a KUL związane z realizacją 

zawartych umów i porozumień rozwiązuje prorektor właściwy ds. 

studenckich i przedstawiciel instytucji przyjmującej. 

§ 9 

1. Student, przed rozpoczęciem praktyki, zobowiązany jest do zapoznania się z 

Regulaminem praktyk. 

2. Przed rozpoczęciem praktyki student powinien odebrać od opiekuna praktyk 

dziennik praktyk oraz skierowanie na praktykę. 

3. W czasie trwania praktyki student jest zobowiązany do: 

1) realizacji programu praktyk zawodowych, 

2) przestrzegania przepisów obowiązujących w miejscu odbywania praktyk, 

3) stawiania się w miejscu praktyk o godzinie wyznaczonej przez kierownika 

praktyk, 

4) uzupełniania dziennika praktyk zgodnie z programem praktyk i 

wykonywanymi czynnościami. 

4. Po zakończeniu praktyk, student zobowiązany jest do przedstawienia 

opiekunowi praktyk dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyki w 

terminie wyznaczonym przez opiekuna praktyk. 

§ 10 

Do zadań opiekuna praktyk należy: 

1) opracowanie Regulaminu praktyk zawodowych, 

2) nawiązanie kontaktów z instytucjami przyjmującymi na praktykę, 

3) przygotowanie wykazu miejsc, w których studenci mogliby odbywać 

praktyki zawodowe, 

4) przygotowanie dokumentacji umożliwiającej studentom odbycie praktyk, 

5) kontrola prawidłowego przebiegu praktyk, 

6) zaliczanie praktyk, 

7) przygotowanie sprawozdań dla prorektora właściwego ds. studenckich, 



8) prowadzenie korespondencji w ramach organizacji praktyk z 

przedstawicielami instytucji przyjmujących, 

9) współpraca w celu rozwoju programu praktyk z jednostkami KUL, w 

szczególności Biurem Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów 

KUL. 

§ 11 

1. Po zakończeniu praktyk, kierownik praktyk wystawia zaświadczenie bądź 

opinię o jej przebiegu w dzienniku praktyk studenta, którą student 

dostarcza do Dziekanatu. 

2. Praktykę zalicza opiekun praktyk na podstawie zaświadczenia kierownika 

praktyk, zapisów zawartych w dzienniku praktyk oraz rozmowy ze 

studentem, poprzez wpis do indeksu oraz na karcie okresowych osiągnięć 

studenta. 

3. Praktyka zostaje zaliczona, jeśli spełnione zostały wszystkie wymogi 

Regulaminu praktyk zawodowych. 

§ 12 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem i kwestiach 

spornych decyzje podejmuje prorektor właściwy ds. studenckich. 

2. Niniejszy Regulamin praktyk wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia 

przez prorektora właściwego ds. studenckich. 



 


