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1. Praktyka dyplomowa stanowiąca integralną część studiów realizowana jest zgodnie z 

planem i programem kształcenia w wymiarze 3 tygodni na studiach stacjonarnych (120 
godz.) i 2 tygodni na studiach niestacjonarnych (80 godz.). 

  
2. W zależności od charakteru badań prowadzonych w ramach pracy magisterskiej praktyka 

może być realizowana w sposób ciągły lub podzielona na części po uzgodnieniu z 
opiekunem pracy dyplomowej. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek opiekuna 
pracy termin realizacji praktyki może być zmieniony decyzją dziekana.  

 
3. Student ustala z opiekunem pracy dyplomowej termin i miejsce odbywania praktyki oraz 

zakres prac wykonywanych podczas jej realizacji.  
 
4. Studenci mogą odbywać praktykę dyplomową w katedrach i zakładach (jednostkach 

Uczelni), w których przygotowują prace magisterskie oraz w innych instytucjach, których 
zakres merytoryczny i charakter działań związany jest z kierunkiem studiów.  

 
5. Zakres i program praktyki dyplomowej powinien być ściśle związany z tematem pracy 

dyplomowej i umożliwi ć zebranie w sposób naukowy danych badawczych 
wystarczających, ilością i zakresem, do realizacji tematu pracy.  

 
6. W okresie praktyki student ma obowiązek zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi 

organizacji i funkcjonowania zakładu, w którym praktykę odbywa. Student zobowiązany 
jest do przestrzegania regulaminu oraz zasad BHP obowiązujących w laboratorium lub 
zakładzie doświadczalnym, w którym realizowana jest praktyka dyplomowa.  

 
7. Podstawą do zaliczenia praktyki jest przedstawienie sprawozdania oraz karty zaliczenia 

praktyki dyplomowej podpisanej przez opiekuna pracy dyplomowej. Sprawozdanie z 
przebiegu praktyki (do 5 stron) powinno zawierać okres realizacji badań, cel badań, opis 
stosowanych metod badawczych oraz najważniejsze rezultaty badań. 

 
8. Punkty ECTS związane z odbywaniem praktyki dyplomowej przypisane są do 

poszczególnych semestrów zgodnie z programem studiów.  
 
9. Student może być zwolniony z części praktyki przez Dziekana po uzyskaniu pozytywnej 

opinii opiekuna pracy dyplomowej.  
 
 
 
 
 



Harmonogram postępowania studenta  
 
Zapoznanie się z regulaminem praktyk - do 1 kwietnia.  
Uzgodnienie z opiekunem pracy dyplomowej terminu i miejsca odbywania praktyki oraz zakresu 
prac realizowanych podczas jej odbywania - do 30 kwietnia.  
Praktyka dyplomowa - przygotowanie sprawozdania z praktyki oraz uzupełnienie karty zaliczenia 
praktyki dyplomowej i uzyskanie potwierdzenia odbycia praktyki od opiekuna - do 31 stycznia.  
 
Wzory dokumentów związane z odbyciem i zaliczeniem praktyki dostępne są na serwerze 
wydziałowym: https://wre.urk.edu.pl/index/site/4844 
 


