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REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH 

DLA STUDENTÓW KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA  (studia I stopnia) 

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 

1.Studenci studiów stacjonarnych mają obowiązek odbycia praktyki zawodowej w wymiarze: 

 160 godzin w czasie nie krótszym niż 4 tygodnie. 

2. Studenci mogą odbywać praktyki w zakładach przemysłowych, jednostkach naukowo-badawczych 

lub innych miejscach, pozwalających osiągnąć cele praktyki. 

§ 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 
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możliwe jest za uprzednim uzyskaniem pisemnej zgody Dziekana Wydziału. 

 

§ 5 

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) przygotowanie sprawozdania z realizacji opieki nad praktykami i złożenie go, po zakończeniu roku 

akademickiego, Wydziałowemu Koordynatorowi Praktyk; 

7) współpraca z innymi pracownikami naukowymi prowadzącymi praktyki. 

§ 8 

1. Praktyki zawodowe mogą odbywać się w następujących instytucjach, zwanych dalej 
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„instytucjami przyjmującymi”, które gwarantują osiągniecie założonych efektów kształcenia : 

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; 

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 

Podstawą realizacji praktyki jest Umowa z instytucją przyjmującą podpisana przez Dziekana lub 

opiekuna praktyk na podstawie pełnomocnictwa Rektora (załącznik nr 1 do Regulaminu). Umowa 

określa ogólne zasady odbywania praktyk studenckich. 

§ 10 

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. Na tej podstawie student otrzymuje umowę - 

skierowanie wydane przez uczelnię. 

§ 11 

Podczas odbywania praktyki opiekę nad studentem sprawuje Mentor Praktykanta  będący 

pracownikiem instytucji przyjmującej, w której ma miejsce praktyka. 

§ 12 

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; 
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4) wypełnianie poleceń i zadań wyznaczonych przez Mentora Praktykanta; 

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. 

§ 13 

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. 

§ 14 

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

odbyć. 

2. Zaliczenie praktyk studenckich następuje na podstawie przedstawionego dziennika praktyk, 

zaświadczenia o odbyciu praktyki oraz rozmowy ze studentem. 

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

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

4. Informacje zawarte w dzienniku praktyk potwierdzone są pieczęcią i podpisem Mentora 

Praktykanta w instytucji przyjmującej. 

5. Zaliczenia praktyki jest możliwe po uzyskaniu wszystkich założonych efektów kształcenia się  

(załącznik nr 2)  i dokonuje tego  opiekun praktyk poprzez wpisanie określonej oceny do indeksu 

studenta. 

6. 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. 

§ 15 

Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem reguluje  Zarządzenie Rektora KUL z dnia 19 grudnia 2017 

r. w sprawie określenia zasad organizacji i odbywania praktyk obowiązkowych i nadobowiązkowych 

na studiach wyższych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (ROP-0101-116/17)” 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu studenckich praktyk zawodowych  

dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska (studia I stopnia) 
 
 

UMOWA 

o organizację praktyki studenckiej 

 

 
Zawarta dnia ….............................. pomiędzy: 

 
Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, Al. Racławickie 14, 
 
reprezentowanym przez  …...................................................................................................,  

(pełniona funkcja, imię i nazwisko) 

zwanym dalej KUL 

 
a  
.....................................................................................................................................................
. 
 

............................................................................................................reprezentowanym przez 
(nazwa, adres) 

................................................................................................................................................…, 
(pełniona funkcja, imię i nazwisko) 

zwanym dalej Instytucją Przyjmującą. 
 

§ 1 

1. Na podstawie niniejszej umowy KUL kieruje się do odbycia praktyki zawodowej 
studenta: .............................................……………………………………….............…, zwanego dalej 
Praktykantem. 

 (imię i nazwisko, kierunek studiów, nr albumu) 

2. Praktyka będzie wykonywana na terenie Instytucji Przyjmującej pod kierownictwem 
wyznaczonego Mentora Praktykanta. 

3. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od..........................…  
do......................................... . 

§ 2 

1. Instytucja Przyjmująca zobowiązuje się do: 
1) wyznaczenia Mentora Praktykanta, czyli osoby odpowiedzialnej za organizacyjny 

i merytoryczny nadzór nad realizowaną praktyką zgodnie z założonymi efektami 
kształcenia, 

2) zapewnienia odpowiedniego miejsca realizacji praktyk, 
3) zapoznania Praktykanta z przepisami o ochronie tajemnicy służbowej oraz z przepisami 

o bezpieczeństwie i higienie pracy, 
4) umożliwienia Opiekunowi Praktyk z ramienia KUL sprawowania kierownictwa 

dydaktycznego nad praktykami oraz kontroli nad ich przebiegiem, 
5) wystawienia zaświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki studenckiej zgodnie z 

obowiązującym wzorem. 
2. KUL zobowiązuje się do: 

1) opracowania programu praktyk i zapoznania z nim studenta, 
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2) przygotowania efektów kształcenia, które Praktykant powinien osiągnąć podczas 
odbywania praktyk, 

3) przedstawienia programu praktyk Instytucji Przyjmującej, 
4) sprawowania nadzoru dydaktycznego nad praktykami i zaliczenia tych praktyk. 

 
§ 3 

1. Praktyka studencka jest bezpłatna. 
2. KUL oświadcza, że Praktykant jest zobowiązany do przestrzegania przepisów powszechnie 

obowiązujących oraz przepisów wewnętrznie obowiązujących na KUL, w szczególności do 
posiadania ubezpieczenia NNW w czasie odbywania praktyk. 

 
§ 4 

Sprawy nieuregulowane niniejszą umową, a powstałe w toku praktyk, strony ustalą w drodze 
porozumienia. 

§ 5 

W sytuacji, w której jedna ze Stron nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy, druga Strona po wezwaniu i wyznaczeniu jej 7-dniowego terminu do usunięcia 
naruszeń, może umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym. 

 

§ 6 

Instytucja Przyjmująca może zażądać od KUL odwołania Praktykanta z praktyki, w wypadku, 
gdy naruszy on w sposób rażący dyscyplinę pracy, w tym również wtedy, gdy nie wykonuje on 
zadań wynikających z programu praktyki. 

§ 7 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron. 
 
 

 
 
 
 

Pieczęć i podpis osoby reprezentującej 
Instytucję Przyjmującą 

  
 
 
 

Pieczęć i podpis osoby reprezentującej 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

                Załącznik nr 2 do regulaminu praktyk kierunku Inżynieria Środowiska (I stopnia)  

Efekty kształcenia, które należy osiągnąć w wyniku odbycia praktyki* 
Symbol efektu Treść efektu  Odniesienie do efektu 

kierunkowego 
(symbol) 

W zakresie wiedzy 

PIŚ_ W01 Zna podstawowe zasady BHP oraz normy i systemy 

zarządzania obowiązujące w instytucji w której 

odbywana jest praktyka  

K_W24 

   

   

W zakresie umiejętności 

PIŚ_U01 Potrafi przeprowadzić zlecone badania różnego rodzaju 

próbek środowiskowych/ lub opracować dokumentację, 

zgodne z zakresem działalności instytucji  w której 

odbywana jest praktyka  

            K_U19 

 

PIŚ_U02 

 

Posiada umiejętność samokształcenia się w celu 

podnoszenia kompetencji zawodowych 

K_U13 

PIŚ_U03 Potrafi  pozyskać informacje z literatury, bazy danych i  

właściwie dobranych źródeł  
K_U04 

PIŚ_U04 Potrafi obsługiwać wybrane aparaty do badań próbek 

środowiskowych,  sprawnie rozróżniać sprzęt 

laboratoryjny i posługiwać się nim w sposób bezpieczny 

dla siebie i otoczenia/ i lub wykonywać prace 

administracyjne  związane z dokumentacja 

środowiskową 

K_U19 

K_U21 

   

   

W zakresie kompetencji społecznych 

   

   

PIŚ_K01 Jest gotów do rozstrzygania problemów związanych z 

wykonywaniem zawodu w oparciu o zasady etyki 

zawodowej 

K_K05 

   

PIŚ_K02 

 

 

 

PIŚ_K03 

Potrafi określić priorytety służące realizacji zleconego przez 

mentora zadania  
 

 
Potrafi efektywnie pracować indywidualnie i w zespole w 

zakresie zleconym przez mentora praktyk 

             K_K04 

 

 

 

             K_K03 
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