
Uchwała rlr 32120ż2

Sęnatu Olsztyńskiej SzkoĘ Wyższej w Olszłnie
z dniaZ5 marcaZlżZ r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie praktyk studenckich

na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednoliĘch studiach magisterskich

w OlszĘńskiej Szkole Wyższej

Na podstawie aft. 67 ust. 5 oraz aft. l01 Ustalvy l, dnia 20 lipca 20l8 r. Prctwo

o szkolnictwję 11l.yższ,vn1 i nau.ce (Dz, U, z 202l r. poz.478. z poźn. zln.) rv zrv. z § ]6 rrst. l Pkt 10

Statutu Olsz§ńskiej Szkoły Wyższej. Senat ttchr,vala. co następuje:

§1

1. Wprorvadza się zlłianl,1v Regulaminie prakt;-k studerlckiclr na studiach pierlvszego idrugiego

stopnia oraz jednolitr,clr studiach magisterskiclr lv Olszty'liskie.i Szkole Wl"ższej.

2. Regrrlarnin praktyk studenckich na studiach pierr.vsze_co idrugiego stopnia oraz jednolity,ch studiach

magisterskich lv Olsztyriskiej Szkole Wyższej. o którvll1 mo\\,a u,ust. l. stancxvi załącznik do

rriniejszej uchrvały,

§2

Z chivilą r,vejścia w żl,cie ninie.iszej uchlvały. traci nloc Ucltlłała Nr 94/2019 z dnia 30.]0,2019 r.

§3

Uchwała wchodzi rv życie z dniem podjęcia i obolviązige od początku roku akademickiego

202212023,

Przewodn



Załqc:nik nr l
do UchwaĘ Senatu nr 32/2022

Ols:Ęńskiej S:ko!,l Wy:s:ej z dnia 25.03.2022 r.

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH

NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

ORAZ JBDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH

W olszTyŃsrrn.r SZKOLE WYŻSZF,J

§1
Postanorvienia ogólne

1. Praktl,ki zawodo\Ą,e stanor,vią iritegralną część ksztalccnia studctrtórr, rla kierunkach
studiórł, pierrvszego i drugiego stopnia oraz "iedllolitl,ch studiach l-nagislerskich (studia

stacjoname i niestacionarne). rv przr,padku. gd}, \Ą, prc]_gramie kształcerria przerł,idziane są

prakt_yki Zaw,odoWe.

2. Wymiar. zasad} i formę odby,rł,ania prakt},k zarł,odclrł,_vch dla dancgcl kierunku. poziomu
studiów i zakresu kształcenia określa plogram stucliórv.

3. Miejsce oclbl-r,rania plakt),k stanorł,ią firrn1,/instl,tucje/placówki o zakresie działalności
zgodnym ze stLlcliowan}lm kierunkienr i specjałnością.

§2
Cele praktyk

1. Celern ogólny,rn praktl,k jcst:

a) osiągniecie et'ektcirv kształcenia zarł,artvch \\r programie kształcenia:

b) wer"v-fikircja riiedzv teolet.vcznej nabl,tej rł,trakcic stucliór,r,z praktvcznynri rł;vmogami
pracy zar,l,cldowej:

c) poznanie predl,spozl,cji do urykon,vw,ania rv_vbrarrego zalvodu. dokonanie satnotlcetr1-

srł,oich umiejetności rł celu zrł,iększenia nlozlir,vości konlrurolvania na rvnku prac.v.

d) poznanie specl liki prac\l rr, rózn},ch instl,tucjach.

2. Cele i zadania szczegółow-e zlvillzanc z zagadnierrianri kierunkow),mi
i specjalnościori 1mi są okrcślclnc w- programach i instrukcjach do praktyk
poszczególnych kicrunkoil i specjalności.

§3
Organizac ja i realizacia praktl,k

1 . Szczegółowe zasad1 dotl,czące org;rnizacj i i realizac.ji praktr k. rv zalezności od kierunku i
jego specy,tlki. określone są proceclurze zari,arte.i u, \Ą/crvnętrzn}lnl S.v-stemie zapew-nienia

Jakości Kształccnia.

§4
Zasady i rł,arunki za|iczania prakty,k

1. Warunkiem ,zaltczsnia praktyki .jest odbl,cie l,v.vtnagirnej liczb1, godzin. zrealizow,anie



l.tlłąc:ttik nl, l

()ls.t.,1isliielr.,,i,![i,|,i,,|!;1,1;|',';::|:i,:'ri!:)

ustalonego ploglamu. terminowe z|ożenie prarł,idłow'o w_vpełnionYch dokumentów

). 7,ea\izow-anie pr:aktl,ki jest rvarunkiem zaliczerria odpow,iedniego scmestru/roktr studiów,

3. opiekun mery,tor}.cznl,prakty,k ttstala komplet dokumentów. ktory student musi wypełniĆ

ab,v rozlicz,vć się z odb_vrł,ania praktyk.

1. Za1lcz,ente praktl,ki zarvodowe.j potr.vierclzone .jest dokonaniem rł'Pisu \Ąl karcie

okresor.v_ych osiągnięć studenta przęz opiekuna merr,tor_vcznego prakt.vk.

§5
postanorvienia końcowe

1. Za odbytą praktl.ke studentorł,i nie przy,słtrgujc lł,1,-nagrodzenie. Placór,ł'ka oferująca

praktyki może jeclnak zalł,rzec ze studentenl umowę. na podstawie które.| otrzyma on

wynagroclzenie.
ż, Uczelnia nie ponosi kosztor,v z1viązirn.vch z przebiegiern praktyki.

3. Student. ktor_v będzie odbl,ł praktl.kę por,r,inien dokonać stosownych ubezpieczeń we

rł,łasnym zakresie _ jeśli \\,_},maga tego placówka realizująca praktyki,

4, W sprar,vach r-rieuregulor.i,.an,vcłr niniejsz,vm Regulaminem i krł'estiach sPornYch decYzję

podej muj e Dziekan Wydziałrr.

5. Regulan.in obowiązuje od dnia 01,10 żOż2 r,

Podstuwa pruwn0:
o Art.265 Ustaul,z dnia 20 lipca 20i8 r, Przepisy r.vprorvadzające - Prarł'o o szkolnictwie

rvyższvm i tlartce (Dz. U. 20l8" poz, l669),
o LJstarr a z drlia 20 lipca 20 l B r. Prar,vo o szkolll ictr,vie rł,yzsz,vm i nauce (Dz,U. 2021 

^ Poz, 478)"

. Rozporząclzctlie Millistra NaLrki iSzkolnictrva Wyższego z dnia 27 rvrzeŚtria 20l8 r, lv
spralvie lł,arutlkórr sttrdióu (Dz,U, 201 8, l 86 l ),

. Rozporząclzenie Ministra Narrki i Szkolnictlv,a Wyzszego z dnia 17 styczrria 201Żr.lv sPrarł'ie

standardóu kształcerria prz},gotowtliącego do rvykonyrvania zarvodu nauczYciela (Dz,U,Ż012^

poz. 13 1).

o Statttt Olszty,riskiej Szko\, \\,r,ższe.j

o Regulamin stLrdicirv olsztvriskiej szko§, wyższej,
o Inne akt.v.,pralłne u,ervnętrzlre OSW,


