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ZARZĄDZENIE Nr 13/2018 

Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 

z dnia 31 sierpnia 2018r.     

 

w sprawie zasad organizacji i odbywania studenckich praktyk zawodowych w Wyższej 

Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 
 

Na podstawie § 30 Regulaminu studiów Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem                             

w Tucholi stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Senatu WSZŚ w Tucholi nr 305 z dnia 

23.06.2017r. 
 

 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Studencka praktyka zawodowa ma służyć m.in.: 

a) wykorzystaniu zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce, 

b) zdobyciu praktycznych umiejętności zawodowych, 

c) poznaniu zasad funkcjonowania zakładu pracy, 

d) zdobyciu doświadczenia w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków 

zawodowych, 

e) przygotowaniu pracy dyplomowej. 

2. Odbycie przewidzianej w programie kształcenia studenckiej praktyki zawodowej jest 

jednym z warunków ukończenia studiów. 

3. Wymiar i czas odbywania studenckiej praktyki zawodowej określa plan studiów dla danego 

kierunku, stopnia i profilu studiów. 

 

§ 2 

1. Student odbywa praktykę zawodową na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wyższą 

Szkołą Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, a zakładem pracy. 

2. Umowę o organizację studenckiej praktyki zawodowej przed rozpoczęciem praktyki 

zawiera rektor lub upoważniona przez niego osoba, na mocy udzielonego mu przez rektora 

pełnomocnictwa oraz przedstawiciel zakładu pracy. 

3. Umowa o organizację studenckiej praktyki zawodowej zawiera: 

- okres odbywania studenckiej praktyki zawodowej, 

- zobowiązanie Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi do opracowania 

ramowego programu studenckiej praktyki zawodowej, 

- zobowiązanie zakładu pracy do zapewnienia studentowi warunków niezbędnych                       

do zrealizowania praktyki, 

- zobowiązanie Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi do sprawowania 

nadzoru dydaktycznego nad przebiegiem praktyki zawodowej studenta. 

4. Wzór umowy o organizację studenckiej praktyki zawodowej stanowi załącznik nr 1. 

5. Studencka praktyka zawodowa jest nieodpłatna, jednakże zakład pracy może ustalić 

wynagrodzenie za czynności wykonywane przez studenta w ramach praktyki. Warunki 

odpłatności ustala odrębna umowa zawarta pomiędzy studentem, a zakładem pracy. 
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6. Szczegółowy sposób i tryb odbywania oraz zaliczania praktyki zawodowej określa wzór 

dziennika praktyk stanowiący załącznik nr 2. 

 

§ 3 

1. Rektor powołuje koordynatora ds. studenckich praktyk zawodowych. 

2. Za prawidłową realizację studenckich praktyk zawodowych z ramienia WSZŚ w Tucholi 

odpowiedzialny jest dziekan. 

3. Dziekan lub upoważniona przez niego osoba opracowuje na dany rok akademicki                           

dla każdego kierunku, stopnia i profilu studiów ramowy program studenckich praktyk 

zawodowych oraz terminarz praktyk i przekazuje je koordynatorowi ds. studenckich praktyk 

zawodowych najpóźniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. 

4. Ramowy program studenckich praktyk zawodowych na kierunku, stopniu i profilu studiów, 

zgodny z wymaganiami programu studiów, zapewniający osiągnięcie zakładanych                                

w programie kształcenia na danym kierunku studiów efektów kształcenia wraz z terminarzem 

praktyk wprowadzany jest zarządzeniem dziekana. 

5. Ramowy program praktyk powinien zawierać: 

a) opis zakładanych efektów kształcenia, które student uzyskuje w czasie praktyki wraz                               

z czasokresem ich osiągnięcia, 

b) okres odbywania praktyki na poszczególnych kierunkach, stopniach, profilach i latach 

studiów oraz szczegółowe wymagania dotyczące miejsca i charakteru praktyki, o ile wymaga 

tego osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. 

6. Terminarz praktyk, przygotowywany na dany rok akademicki, powinien zawierać m.in. 

datę i miejsce złożenia/odbioru dokumentów wymienionych w dzienniku praktyk. 

7. Do zadań koordynatora ds. studenckich praktyk zawodowych należy w szczególności: 

a) opracowanie wzorów dzienników praktyk dla poszczególnych kierunków, stopni i profili 

studiów na dany rok akademicki i w terminie najpóźniej dwóch tygodni przed rozpoczęciem 

danego roku akademickiego przekazanie ich informatykowi do zamieszczenia na stronie 

internetowej WSZŚ w Tucholi, 

b) ocena zakładów pracy przyjmujących na praktyki pod kątem możliwości realizacji 

ramowego programu praktyk i osiągania założonych efektów kształcenia, 

c) przygotowanie umowy o organizację praktyki oraz skierowania studenta na praktyki                   

(w dwóch egzemplarzach - po jednym dla uczelni i zakładu pracy) oraz nadzór                                 

nad zawieraniem umów o odbycie praktyki, w tym przesłanie umowy i skierowania studenta 

na praktyki do zakładu pracy, 

d) kontrola przebiegu studenckich praktyk zawodowych, 

e) sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem studentowi odpowiednich warunków pracy                       

i właściwego wykonania studenckich praktyk zawodowych, 

f) sprawdzenie dziennika praktyk (w szczególności weryfikacja opinii wystawionej 

studentowi przez zakład pracy przyjmujący na praktyki) i jego zatwierdzenie, 

g) wyliczenie średniej arytmetycznej stopni osiągnięcia w trakcie studenckiej praktyki 

zawodowej zakładanych dla praktyki efektów kształcenia, 

h) odnotowanie odbycia praktyki w systemie Wirtualny Dziekanat, 

i) przedstawienie dziekanowi indeksu studenta w celu dokonania zaliczenia praktyki. 

 

§ 4 

1. Student odbywający praktykę ma prawo do: 

a) zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych poprzez uczestnictwo                       

w pracach zakładu pracy, w którym odbywa praktykę, 

b) korzystania z pomocy dziekana i koordynatora ds. studenckich praktyk zawodowych                         

w rozwiązywaniu problemów związanych z przebiegiem praktyki, 
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c) zgłaszania uwag oceniających miejsce praktyki pod względem uzyskanych efektów 

kształcenia oraz opieki ze strony zakładu pracy. 

2. Student odbywający praktykę jest zobowiązany do: 

a) dopełnienia wszelkich formalności przed rozpoczęciem praktyki, tj. 

- zgłoszenia do koordynatora ds. studenckich praktyk zawodowych zamiaru odbywania 

praktyk i pobrania dokumentacji dotyczącej organizacji praktyki (informacje te dostępne                    

są także na stronie internetowej WSZŚ w Tucholi), 

- wyboru zakładu pracy, w którym chce odbywać praktyki, 

- przedstawienia w zakładzie pracy zasad odbywania praktyk na danym kierunku, stopniu                

i profilu studiów, 

- uzgodnienia w zakładzie pracy terminu praktyki, 

- zgłoszenia do koordynatora ds. studenckich praktyk zawodowych terminu oraz miejsca 

odbywania praktyki, 

- pobrania dziennika praktyk u koordynatora ds. studenckich praktyk zawodowych                           

lub ze strony internetowej WSZŚ w Tucholi, 

b) zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

na okres praktyki i przedstawienia koordynatorowi ds. studenckich praktyk zawodowych 
polisy ubezpieczeniowej na czas praktyki, w terminie 14 dni przed rozpoczęciem praktyki,  

c) odbycia badań lekarskich, wymaganych przez zakład pracy, 

d) odbycia praktyki zawodowej w terminie ustalonym w umowie, według ramowego 

programu praktyki oraz zgodnie z zakładowym regulaminem pracy, 

e) prowadzenia na bieżąco dziennika praktyk, 

f) wykonywania czynności zlecanych przez upoważnionego pracownika zakładu pracy, 

g) poniesienia kosztów dojazdu do zakładu pracy i zakwaterowania, jeżeli tego wymaga 

zakład pracy przyjmujący na praktykę, 

h) przestrzegania przepisów wewnętrznych zakładu pracy, 

i) zdania - po zakończeniu praktyki - kompletnego dziennika praktyk koordynatorowi                               

ds. studenckich praktyk zawodowych w terminie nie późniejszym niż do końca semestru,                         

w którym zakończono praktykę, 

j) złożenia indeksu koordynatorowi ds. studenckich praktyk zawodowych w celu uzyskania 

zaliczenia praktyki przez dziekana, przed złożeniem indeksu wpisuje na stronach 82-83 

miejsce i czas odbywania praktyki.  

 

§ 5 

1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest: 

a) odbycie praktyki w wyznaczonym terminie, 

b) prawidłowe prowadzenie dziennika praktyk, 

c) pozytywna opinia i ocena zakładu pracy, 

d) końcowe zaliczenie praktyki w formie przewidzianej w programie studiów. 

2. Zaliczenia praktyki dokonuje dziekan lub upoważniona przez niego osoba na podstawie 

kompletnej dokumentacji praktyki.  

3. Warunkiem zaliczenia studenckiej praktyki zawodowej jest pozytywna ogólna ocena 

praktyki dokonana przez dziekana, na podstawie karty oceny studenckiej praktyki zawodowej 

wystawionej przez zakładowego opiekuna praktyk. W karcie oceny praktyki zawodowej 

zakładowy opiekun dokonuje pomiaru poziomu osiągniętych przez studenta w trakcie 

praktyki efektów kształcenia. 

4. Dziekan zalicza praktykę na ocenę dokonując wpisu w dzienniku praktyk. Podstawą oceny 

jest średnia arytmetyczna ocen poziomu osiągniętych efektów kształcenia podczas realizacji 

studenckiej praktyki zawodowej. Średnią arytmetyczną, o której mowa oblicza koordynator 
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ds. studenckich praktyk zawodowych. W dzienniku praktyk wpisuje się ostateczną ocenę 

praktyk będącą wyrównaniem średniej arytmetycznej do pełnej oceny zgodnie z zasadą: 

do 3,49 – dostateczny, 

3,50 do 3,83 – dostateczny plus, 

3,84 do 4,16 – dobry, 

4,17 do 4,50 – dobry plus, 

powyżej 4,50 – bardzo dobry. 

5. Wszelkie formalności związane praktykami muszą być dokonane przez studenta do dnia 

zakończenia przez niego przedostatniego semestru studiów. 

6. Uzyskanie zaliczenia studenckiej praktyki zawodowej (poza zaliczeniem pozostałych 

przedmiotów) jest warunkiem uzyskania wpisu na ostatni semestr studiów. 

 

§ 6 

1. Student może ubiegać się o zwolnienie w całości lub w części z obowiązku odbycia 

praktyki zawodowej na podstawie udokumentowanej pracy zawodowej lub innej formy pracy, 

(np. wolontariatu, stażu, praktyk) w kraju lub za granicą poprzez weryfikację poziomu 

osiągniętych efektów kształcenia podczas realizacji pracy. 

2. Praca, o której mowa w ust. 1, powinna być zgodna z realizowanym kierunkiem, stopniem                      

i profilem studiów oraz umożliwić osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia zawartych                      

w ramowym programie praktyki. 

3. Zwolnienie z obowiązku odbycia praktyki zawodowej następuje na pisemny wniosek 

studenta składany do dziekana nie później niż do końca przedostatniego roku studiów osoby 

wnioskującej. Wzór wniosku o zaliczenie efektów kształcenia uzyskanych w pracy stanowi 

załącznik nr 3. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, student dołącza zaświadczenie z zakładu pracy                            

lub innej instytucji zatrudniającej, zawierające informacje o okresie zatrudnienia, 

zajmowanym stanowisku i zakresie powierzonych zadań oraz szczegółowy opis 

wykonywanych prac. Student zobowiązany jest do udokumentowania osiągnięcia przez niego 

podczas pracy efektów kształcenia zakładanych dla studenckiej praktyki zawodowej. 

5. Dla każdego kierunku, stopnia i profilu studiów dziekan powołuje komisję ds. weryfikacji 

efektów kształcenia studenckiej praktyki zawodowej osiągniętych podczas pracy (zwaną dalej 

komisją), w skład której wchodzi przewodniczący oraz dwóch członków.  

6. Przewodniczącym komisji, o której mowa w ust. 5 jest dziekan lub upoważniona przez 

niego osoba. Członkami komisji są nauczyciel akademicki reprezentujący dany kierunek, 

stopień i profil studiów posiadający stopień lub tytuł naukowy oraz zatrudniony w WSZŚ                        

w Tucholi nauczyciel akademicki z co najmniej trzyletnim stażem pracy na stanowisku 

kierowniczym w zakładzie pracy o profilu związanym z kierunkiem, stopniem i profilem 

studiów. 

7. Kadencja komisji trwa rok akademicki. Komisja zbiera się jeden raz w roku akademickim. 

8. Komisja na podstawie przedłożonych dokumentów osoby wnioskującej o zwolnienie                            

z obowiązku odbycia praktyki, stwierdza fakt osiągnięcia w trakcie pracy zawodowej 

konkretnych efektów kształcenia. Z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół, którego 

wzór stanowi załącznik nr 4. 

9. W przypadku, gdy w opinii komisji dokumentacja potwierdzająca dotychczasowe 

doświadczenie zawodowe studenta ubiegającego się o całkowite lub częściowe zwolnienie                

z odbycia praktyk jest niewystarczająca do oceny stopnia osiągnięcia przez niego zakładanych 

dla praktyki efektów kształcenia, komisja wzywa studenta do przeprowadzenia rozmowy 

zaliczeniowej na temat zagadnień będących przedmiotem praktyki, mającej na celu 

potwierdzenie realizacji w jego pracy efektów kształcenia poprzez weryfikację faktycznej 
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wiedzy, umiejętności i  kompetencji studenta uprawniających do zwolnienia go z obowiązku 

odbycia praktyki. 

10. Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu studenta z obowiązku odbycia 

praktyki zawodowej podejmuje dziekan, po zasięgnięciu opinii komisji ds. weryfikacji 

efektów kształcenia studenckiej praktyki zawodowej osiągniętych podczas pracy.       

11. Niedostateczna ocena komisji jest podstawą do  odmowy zwolnienia studenta                     

z obowiązku odbycia praktyki.   

12. Student zwolniony częściowo z obowiązku odbycia praktyki zobowiązany jest                           

do przestrzegania procedury związanej z odbywaniem praktyki.  

13. Od decyzji dziekana przysługuje studentowi prawo odwołania do rektora w terminie                         

14 dni od dnia otrzymania decyzji. Decyzja rektora w przedmiocie odwołania jest ostateczna. 

15. Student zwolniony całkowicie z obowiązku odbycia praktyki po odnotowanym przez 

koordynatora ds. studenckich praktyk zawodowych w systemie Wirtualny Dziekanat 

zwolnieniu jest zobowiązany do złożenia indeksu do koordynatora ds. studenckich praktyk 

zawodowych w celu uzyskania zaliczenia praktyki przez dziekana.  

16. W suplemencie do dyplomu studenta zwolnionego całkowicie z obowiązku odbycia 

praktyki dokonuje się w polu informacji o odbytych praktykach wpisu: „Efekty uczenia się 

przewidziane dla studenckiej praktyki zawodowej zostały osiągnięte w pracy zawodowej”. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

                                                                                                     Rektor 

                                                                         Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem     

                                                                                                  w Tucholi   

            

                                                                                     dr Krzysztof Kannenberg 


