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Procedura organizacji i zaliczania praktyk zawodowych i dyplomowych 

 

Procedura dotyczy praktyk zawodowych i dyplomowych na studiach   I i II stopnia. 

ODPOWIEDZIALNI 

 Prodziekani ds. kierunków 

 Pełnomocnicy dziekana ds. praktyk na poszczególnych kierunkach 

 Kierownicy jednostek organizacyjnych Wydziału (II stopień studiów) 

OPIS PROCEDURY 

1. Czas trwania praktyki zawodowej i dyplomowej, formy i sposób zaliczenia określa program 

studiów i regulamin praktyk. 

2. Dziekan powołuje Pełnomocników ds. praktyk dla poszczególnych kierunków kształce-

nia, których zadaniem jest organizacja procesu kształcenia praktycznego, organizacja eg-

zaminów z praktyk, wpis ocen do systemu USOS oraz przechowywanie dokumentacji 

przebiegu praktyk.  

3. Praktyki zawodowe powinny odbywać się w zakładach pracy o profilu zgodnym  

z kierunkiem i specjalnością studiów studenta–praktykanta. Opiekun praktyk każdorazowo 

indywidualnie akceptuje wskazany przez studenta zakład pracy – biorąc pod uwagę możli-

wości zrealizowania przyjętego w regulaminie  „Ogólnego programu praktyk”. 

4. Sposób zawarcia umowy o odbyciu praktyk z kierownikiem zaakceptowanego zakładu pra-

cy określa regulamin praktyk. 

5. W przypadku, gdy student jest pracownikiem zakładu pracy, w którym może zrealizować 

Program praktyk zawodowych przedkłada on Pełnomocnikowi ds. praktyk dokument po-

twierdzający ten fakt (zaświadczenie zakładu pracy) – wówczas nie jest wymagane zawar-

cie umowy. 
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6. Zaliczenie praktyki może odbywać się zgodnie z regulaminem praktyk lub z wykorzysta-

niem procedury opisanej w ZR Rektora UR 8/2013 

7. Studentom mającym trudności ze znalezieniem zakładu pracy w celu odbycia praktyk za-

wodowych pomocy udziela pełnomocnik dziekana ds. praktyk lub specjalista z Biura Karier 

i Kształcenia Praktycznego wskazując odpowiedni zakład i kierując do niego praktykanta. 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ 

 Umowa o realizacji praktyki zawodowej 
 Regulamin Studiów 
 Regulamin i Program praktyk zawodowych dla poszczególnych kierunków studiów 

ZAŁĄCZNIKI 

 Dziennik praktyk – praktyka zawodowa I stopień 

 Sprawozdanie z praktyki zagranicznej 

 Sprawozdanie z praktyki dyplomowej _ II stopień 


