
 

Uchwała  52 

Rady Wydziału Ekonomicznego 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 23 listopada 2012r.  

 

w sprawie określenia zasad i trybu zaliczania praktyk zawodowych wynikających z planów 

studiów i programów nauczania 

 

Zgodnie z Regulaminem Studiów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 

Szczecinie oraz zarządzeniem nr 169 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie zasad realizowania praktyk zawodowych 

studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, będących 

obywatelami polskimi Rada Wydziału Ekonomicznego uchwala zasady i tryb zaliczania praktyk 

wynikających z planów studiów i programów nauczania. 

§1 

Termin odbywania praktyki 

Studenci realizują praktykę zawodową w czasie letnich wakacji zgodnie ze szczegółową organizacją 

roku akademickiego, lub za zgodą opiekuna praktyk, po uprzednim wyrażeniu zgody przez 

Prodziekana ds. studenckich, w trakcie trwania roku akademickiego, w czasie wolnym od zajęć. 

§2 

Miejsce odbywania praktyki 

Studenci mogą realizować praktyki zawodowe w jednostkach gospodarczych, instytucjach 

publicznych, instytucjach naukowo-badawczych, instytucjach oświatowych, placówkach kultury lub w 

ramach zorganizowanej przez uczelnie działalności, a także w innych wskazanych przez studenta 

miejscach pozwalających na osiągnięcie zakładanych dla danego kierunku studiów efektów 

kształcenia określonych w programie praktyk. 

§3 

Ubezpieczenie 

Student zobowiązany jest przed rozpoczęciem praktyki zawodowej ubezpieczyć się na czas jej 

odbywania od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW). 

§4 

Realizacja praktyki 

1. Opiekun praktyk wyraża zgodę na odbycie praktyki w samodzielnie wybranym przez studenta 

zakładzie pracy, jeżeli charakter wykonywanej pracy będzie zgodny z programem praktyk. 

2. Podstawą do zaliczenia praktyki może być udział studenta w obozie naukowym lub w pracach 

badawczych prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym lub w innej instytucji naukowo-

badawczej pod warunkiem osiągnięcia odpowiednich dla danego kierunku studiów efektów 

kształcenia określonych w programie praktyk. Decyzje podejmuje opiekun praktyk na wniosek 

studenta pozytywnie zaopiniowany przez kierownika obozu naukowego lub kierownika jednostki, 

w której są prowadzone badania. 

3. Prowadzona przez studenta działalność gospodarcza może być podstawą do zaliczenia praktyki, 

jeżeli charakter działalności gwarantuje osiągnięcie odpowiednich dla danego kierunku studiów 

efektów kształcenia określonych w programie praktyk. Decyzje podejmuje opiekun praktyk na 

wniosek studenta złożony wraz z zaświadczeniem o prowadzeniu działalności gospodarczej. 

4. Wykonywana przez studenta praca zarobkowa, w tym poza granicami kraju, może być podstawą 

do zaliczenia praktyki, jeżeli charakter pracy gwarantuje uzyskanie odpowiednich dla danego 

kierunku studiów efektów kształcenia określonych w programie praktyk. Decyzje podejmuje 

opiekun praktyk na wniosek studenta złożony wraz z zaświadczeniem z zakładu pracy. 

5. Udział w praktyce zawodowej odbytej w związku z innymi realizowanymi lub zrealizowanymi 

przez studenta studiami może być podstawą do zaliczenia praktyki. Decyzję podejmuje opiekun 

praktyk na wniosek studenta. 

6. Uczestniczenie w stażach krajowych lub stażach (praktykach) zagranicznych może być podstawą 

do zaliczenia praktyki, jeżeli gwarantuje uzyskanie odpowiednich dla danego kierunku studiów 

efektów kształcenia określonych w programie praktyk. Decyzję podejmuje opiekun praktyk na 

wniosek studenta. 



Termin składania deklaracji i wniosków o zaliczenie praktyki upływa z końcem maja danego roku, 

chyba że opiekun praktyk na wniosek studenta ustali inny termin. 

§5 

Zawarcie umowy 

Opiekun praktyk na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Dziekana oraz na podstawie 

deklaracji dostarczonej przez studenta, zawiera z zakładem pracy umowę w sprawie praktyk 

zawodowych studentów Wydziału Ekonomicznego. Umowa jest sporządzona w dwóch 

jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

§6 

Skierowanie na praktyki 

Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej student otrzymuje skierowanie na praktykę zawodową, z 

którym w uzgodnionym terminie zgłasza się do zakładu pracy. 

§7 

Zaliczenie praktyki 

1. Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje opiekun praktyk po przeprowadzeniu rozmowy ze 

studentem oraz przedłożeniu przez niego potwierdzenia odbycia praktyki i dziennika praktyk, w 

którym opisane są zadania wykonywane przez studenta w trakcie praktyki i odpowiadające im 

efekty kształcenia zgodne z programem praktyk dla danego kierunku studiów. 

2. W przypadku zaliczenia na poczet praktyki prowadzonej przez studenta działalności gospodarczej 

lub wykonywanej pracy zarobkowej podstawą zaliczenia praktyki jest odpowiednie 

udokumentowanie doświadczenia zawodowego odpowiadającego efektom kształcenia określonym 

dla danego kierunku w programie praktyk.  

3. Termin zaliczenia praktyki jest uzgadniany ze starostą danego roku studiów i podawany do 

wiadomości studentów na wydziałowej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń. Zaliczenie 

powinno odbyć się podczas jesiennej sesji egzaminacyjnej. 

§8 

Wpis do indeksu 

1. Po zaliczeniu praktyki przez studenta opiekun praktyk dokonuje na odpowiednich stronach w 

indeksie oraz karcie okresowych osiągnięć studenta i karcie egzaminu/zaliczenia formy zajęć 

wpisu potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej według obowiązującej w 

Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie skali ocen. 

2. Informacje o odbytych praktykach zawodowych są przechowywane w systemie komputerowym 

STUDENT oraz w aktach osobowych studenta. 

§9 

Koszty związane z realizacją praktyki 

1. Wydział Ekonomiczny oraz zakład pracy nie ponoszą kosztów przejazdu i zakwaterowania 

studentów odbywających praktyki. 

2. Opłata za zamieszkanie w domu studenckim Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie w okresie odbywania przez studenta praktyki zawodowej, równa 

jest wysokości opłaty za zakwaterowanie w roku akademickim. 

§10 

Przepisy końcowe 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Z dniem wejścia w życie przedmiotowej uchwały traci moc Uchwała nr 210 Rady Wydziału 

Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 18 

grudnia 2009 roku w sprawie określenia zasad i trybu zaliczania praktyk zawodowych 

wynikających z planów studiów i programów nauczania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


