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REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH
NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA
ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH

W ol,szTyŃsrrn.r SZKoLE wyższnl

§1
Postanowienia ogólne

I.. Praktyki zawodowe stanowią integralną częśó ksźałcenia studentów na kierunkach studiów
pierwszego i drugiego stopnia oraz jednoliĘch studiach magisterskich (studia stacjoname i
niestacjoname), w przypadku, gdy w programie ksźałcenia przewidziane są praktyki
zawodowe.

2. W}miar, zasady i formę odbywania praktyk zawodowych dla danego kierunku, poziomu
studiów i zakręsu ksńńceńaokreśla progmm sfudiów.

3. Miejsce odbywania praktyk stanowią firmy/instytucje/placówki o zakresie działalności
zgodnym ze studiowanym kierunkiem i specjalnością.

§2
Cele praktyk

l. Celem ogólnym praktyk jest:
a) osiągnięcie efektów ksńałcenia zawartychw programie ksźałcenia;
b) weryfftacja wiedzy teoretycznej nabytej w trakcie studiów z prakĘcznymi wymogami

pracy zawodowej;
c) poznanie predyspozycji do wykonywania wybranego zawodu, dokonanie samooceny

swoich umiejętności w celu zwiększenia możliwości konkurowania na ryŃu pracy;
d) poznanie specyfiki pracy w różnych instytucjach.

2. CęIe i zadania szczegółowe zńązane z zagadńeniami kierurkowymi i specjalnościowymi
są określone w programach i instrŃcjach do praktyk poszczególnych kierunków
i specjalności.

§3
Organżacj a i r ea|izacja p raktyk

1. Szczegółowe zasady dotyczące oryantzacji i realizacji praktyk, w zależmości od kierunku i
jego specyfiki, określone są procedurze zawartej w Wewnętrznym Systemie zapewnienia
Jakości Ksźałcenia.

§4
Zasady i warunki zaliczania prakĘk

1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest odbycie wymaganej liczby godzin, zlealizowanię
ustalonego progrumu, terminowe złożeńe prawidłowo wypełnionych dokumentów.

2. Student może ubiegaó się o zaliczenie praktyki na podstawie wykonywanej przez niego
pracy w przypadku, gdy udokumentuje minimum 3-miesięczne doświadczenie
potwierdzaj ące osiągni ęcie zńożonych efektów ksźałcenia.

3. Zrealizowanie praktyki jest warunkiemzaliczenia odpowiedniego semestru,/roku studiów.
4. Opiekun mer:5Ąoryczny pra}tyk ustala komplet dokumentóW który student musi wypełnió

aby rozlicryć się z odbywania praktyk.
5. Zaliczęńe praktyki zawodowej potwierdzone jest dokonaniern wpisu w karcie okresowych

osiągnięć studenta przez opiekuna merytorycznego praktyk.



§5
postanowienia końcowe

Za odbytąpraktykę studentowi nie przysługuje wynagrodzenie. Placówka oferująca praktyki

może j;dńk zavrzeó ze studentem umowę, na podstawie której otrzyma on wynaglodzenie.

Uczelnia nie pono si ko sźów związarry ch z przebiegiem praktyki.

Student, który będzie odbył praktykę powinien dokonaó stosownych ubezpieczeń we

własnym zakresie _ jeśli wymaga tego placówka realizlljącapraktyki.
W sprawach nieure§ulowanych niniejszym Regulaminem i lołestiach spornychdecyzję

" podejmuje Dziekan Wydziału.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 30.10.2019r,

Podstawa prawna:
o Art. 265 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r, Przepisy wprowadzające - Prawo o szkolnictwie wYŻszYm i

nauce (Dz. U. 2018,poz.1669),
o Ustawa z dnia2} lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
o Rozporządzenie Ministra Nauki i szkolnictwa wyższego z

warunków studiów (Dz.U, 201 8. 1 861),
o Rozporządzenie Ministra Nauki i szkolnictwa wyzszego

starrdardów ksńałcenia przygotowującego do wykonywania :

13 1),
o stafut olsztyńskiej szkoĘ wyższej
r Regulamin studiów olsztyńskiej szkoĘ wyższej.
o Inne akty prawne wewnętrzne osw
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i nauce (Dz.U. 2018,poz,1668),
dnia ż7 września 2018 r. w sprawie

z dnia |7 sĘcznia ż0I2r. w sprawie
zawodu nauczyciela (Dz,U.20I2, poz.


