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Regulamin studenckich staży i praktyk zawodowych 

w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza  

Rozdział I. 
1. Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 

Niniejszy regulamin określa, zgodnie art. 67 z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce, zasady organizowania, odbywania, nadzorowania i zaliczania 
studenckich praktyk zawodowych objętych planami studiów realizowanych w Wyższej Szkole 

Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza (dalej: WSUS lub Uczelnia).  
 

§ 2. 
Zgodnie z programem studiów do odbycia studenckiej praktyki zawodowej lub stażu 
zobowiązani są studenci: 

1) studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich podjętych przed  
1 października 2018 r. najpóźniej do dnia zakończenia okresu zajęć dydaktycznych 
ostatniego semestru, w wymiarze 3 miesięcy. 
Studenci studiów podjętych od roku akademickiego 2018/2019 w wymiarze  

6 miesięcy (minimum 720h) 

2) studiów drugiego stopnia, najpóźniej do dnia zakończenia okresu zajęć dydaktycznych 
ostatniego semestru , w wymiarze 3 miesięcy (minimum 360h). 

§ 3. 
1. Student jest zobowiązany do aktywnego poszukiwania podmiotu, u którego chce odbyć 

praktykę. 
2. Biuro Karier i Praktyk (dalej BKiP) w uzasadnionych przypadkach może pośredniczyć 

w wyszukiwaniu podmiotu do odbywania praktyk. 
3.   Studencka praktyka zawodowa/ staż zawodowy jest nieodpłatna ze strony WSUS. 

§ 4. 
Student na okres odbywania praktyki/ stażu jest zobowiązany do ubezpieczenia się we 
własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW i OC. Jeśli student jest 
objęty ubezpieczeniem grupowym lub innym NNW/OC w miejscu pracy nie obowiązuje 
konieczność dodatkowego ubezpieczenia, fakt ten należy odnotować na Oświadczeniu. 
Oświadczenie o objęciu ubezpieczeniem i kopię polisy należy dostarczyć do Biura Karier 
wraz z dokumentami poświadczającymi realizację praktyk. 

§ 5. 

Obsługę organizacyjno-administracyjną realizowanych studenckich praktyk zapewnia BKiP.  
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Rozdział II. 
Cel, program i czas trwania studenckiej praktyki zawodowej 

 
§ 6. 

1. Celem studenckich praktyk zawodowych jest praktyczne przygotowanie do wykonywania 
zawodu, w tym umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej. Praktyka 
powinna odpowiadać charakterowi studiów na określonym kierunku studiów i wybranej 
specjalności. 

2. Osiągnięciu celu, określonego w ust. 1, służy realizacja Ramowego Programu Praktyk, 
właściwego dla danego kierunku studiów, określonego: 

1) dla kierunku „Prawo” - w załączniku nr 1, 

2) dla kierunku „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna” - w załączniku nr 2, 

3) dla kierunku „Architektura Wnętrz” - w załączniku nr 3, 

4) dla kierunku „Wzornictwo” - w załączniku nr 4 

§ 7. 

1. Praktyki lub staże zawodowe są integralną częścią planu studiów i przygotowaniem do 
pracy zawodowej i są obowiązkowe dla studentów wszystkich kierunków.  

2. Wymiar czasu pracy na praktyce/ stażu regulują przepisy zakładowe podmiotu 
u którego praktyka ma miejsce. Wymiar czasu pracy może również regulować umowa 
cywilno prawna lub o pracę pomiędzy studentem, a podmiotem u którego praktyka jest 
odbywana. Za dzień pracy praktykanta uznaje się 6h/ dzień. 

3. Praktyki/ staże o których mowa w ust.1 mogą być realizowane w częściach u różnych 
podmiotów.  

4. Praktyki o których mowa w ust.1,2 i 3 odbywają się w dowolnym czasie uzgodnionym 
pomiędzy studentem, a podmiotem u którego praktyka ma się odbyć. 

5. Całkowity czas trwania praktyki zawodowej w tym liczbę przyznanych punktów ECTS za 

jej zaliczenie określają plany studiów zatwierdzone przez Senat WSUS. 
6. Punkty ECTS za praktyki są przyznawane przez Dziekana na koniec ostatniego semestru 

na podstawie wpisu do indeksu na str. 82 dokonanego przez BKiP (zaliczenie na 
podstawie dokumentów dostarczonych przez Studenta potwierdzających czas, zakres i 
miejsce odbycia praktyk). 

 
Rozdział III 

Organizacja i zasady odbywania studenckiej praktyki zawodowej 
 

§ 8. 

1.Praktyka studencka jest realizowana na podstawie Porozumienia w sprawie studenckiej 
praktyki zawodowej, zawieranego pomiędzy studentem a podmiotem przyjmującym na 
praktykę lub pomiędzy WSUS a podmiotem przyjmującym studenta na praktykę. Formularz 
„Porozumienia WSUS” w sprawie praktyk wydaje Rektorat WSUS. 
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2. W przypadku, gdy podmiot przyjmujący ma własny program praktyk i wzory porozumień 
student dostarcza odpowiedni dokument do Uczelni do podpisu. Własny program 
praktyk podmiotu musi być w przeważającej części zgodny z Ramowym Programem 
Praktyk WSUS dla danego kierunku, zawartym w Regulaminie – w odpowiednim 
załączniku. 

3. Istnieje możliwość zawarcia bezpośredniego porozumienia pomiędzy studentem 
a podmiotem, w której Uczelnia nie jest stroną. W takiej sytuacji zgoda uzależniona jest 
od pozytywnej opinii  eksperta kierunkowego, którego powołuje Dziekan spośród 
wykładowców z danego kierunku z doświadczeniem zawodowym. 

 
§ 9. 

1. Przebieg praktyki studenckiej dokumentuje się w  Karcie Praktyk (podsumowanie 
praktyki) i Tygodniowej/ Miesięcznej Karcie Praktyk (dalej łącznie jako: Karty Praktyk – zał. 
5). W przypadku ciągłości pracy, student sprawozdaje na Miesięcznej Karcie Praktyk, w 
okresach tygodniowych wskazując realizowane zadania oraz kompetencje wykorzystywane  
i rozwijane podczas trwania praktyki (w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych).  

2. Karty Praktyk pobierane są  ze strony internetowej BKIP WSUS, zakładka Student/Biuro 
Karier. 

3. W związku z odbywaniem praktyki/ stażu student obowiązany jest w szczególności: 

1) sumiennie realizować program praktyki, respektując zasady ich odbywania, 
obowiązujące u danego podmiotu;  
2) systematycznie i rzetelnie prowadzić dziennik praktyk, czuwając nad jego 
prawidłowym wypełnieniem (opis czynności podejmowanych w poszczególnych 
tygodniach odbywanej praktyki);  
3) informować BKiP o nieprawidłowościach dostrzeżonych w trakcie realizacji praktyki; 
4) godnie reprezentować Uczelnię. 

4. Podmiot, u którego praktyka została odbyta potwierdza ten fak,t tj. opiekun praktyk lub 
osoba kierująca praktyką, potwierdza ją swym podpisem i pieczątką podmiotu.  

§ 10. 
W przypadku wątpliwości powziętych przez BKiP dotyczących odbycia i zaliczenia praktyki, 
koordynator BKiP konsultuje się z właściwym ekspertem kierunkowym ds. praktyk 
powołanym przez Dziekana. 

§ 11. 
Za naruszenie w trakcie odbywania praktyk przepisów obowiązujących we WSUS, oraz za 
czyny uchybiające godności studenta, student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną 
przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego.  
 
 
 

§ 12. 



4 

1. W sytuacjach nadzwyczajnych można potwierdzić odbycie studenckiej praktyki 
zawodowej na podstawie pracy/działalności zawodowej. Potwierdzenia dokonuje Dziekan 
wydziału właściwego dla kierunku studiów. Procedurę potwierdzania wszczyna się na 
wniosek studenta o uznanie pracy/działalności zawodowej na poczet praktyk (załącznik 6).  

2. Zasady i tryb potwierdzania w sytuacjach nadzwyczajnych studenckich praktyk 
zawodowych na podstawie pracy/działalności zawodowej ustala Dziekan wydziału 
właściwego dla kierunku studiów w drodze zarządzenia.  

3. W okolicznościach wskazanych w ust. 1 nie jest zawierane Porozumienie w sprawie 
studenckiej praktyki zawodowej.  

4. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do potwierdzania odbycia 
studenckiej praktyki zawodowej w części na podstawie pracy/działalności zawodowej. 
      

Rozdział IV. 
Nadzór nad realizacją studenckich praktyk zawodowych 

 
§ 13. 

Nadzór dydaktyczno-merytoryczny nad realizacją studenckich praktyk zawodowych 

     sprawuje BKiP przy współpracy z kierunkowymi ekspertami ds. praktyk.  

§ 14. 
Biuro Karier i Praktyk w szczególności: 

1) jest przełożonym studenta odbywającego praktykę; 
2) podejmuje decyzje w sprawach związanych z realizacją postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

§ 15. 
1. BKiP jest uprawnione do kontroli przebiegu praktyk, w zakresie ich zgodności z zawartym 
porozumieniem, programem praktyk, oraz obowiązującymi w tym względzie przepisami. 

2. BKiP może dokonywać kontroli w formie wizytacji podmiotu, w którym student odbywa 
praktykę, uprzedzając o terminie wizytacji na co najmniej 3 dni przed jej rozpoczęciem. 

3. W toku kontroli BKiP może żądać udzielenia stosownych wyjaśnień co do przebiegu 
praktyki studenta, charakteru wykonywanych przezeń czynności i oceny postawy studenta 
podczas praktyki. 

4. Wnioski z kontroli zawierane są w protokole sporządzanym przy udziale przedstawiciela 
podmiotu w którym odbywa się praktyka. 
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Rozdział V. 
Przepisy przejściowe i końcowe 

 
§ 16. 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 maja 2020r. z mocą obowiązywania od       
1 października 2020r.  

§ 17. 
Uchyla się poprzedni Regulamin dotyczący odbywania studenckich praktyk zawodowych 
wprowadzony Uchwałą Senatu WSUS z dnia 07.09.2018r. 

 

 

Załącznik 1.  Ramowy Program studenckich praktyk zawodowych dla kierunku „Prawo” 
 
Program praktyki jest realizowany w dwóch zakresach, związanych z właściwościami 
działalności podmiotu, w której student odbywa praktykę: 

1. W zakresie organizacji student powinien: 

a) zapoznać się ze strukturą organizacyjną instytucji, w której odbywana jest praktyka 
oraz z zakresem jej działania;  

b) zapoznać się z przepisami regulującymi działalność instytucji;  

c) zapoznać się zasadami przepływu informacji i obiegiem dokumentacji; 

d) uczestniczyć w powierzonych czynnościach materialnych i techniczno-organizacyjnych 
instytucji; 

e) wykonywać inne powierzone zadania, uznane przez osoby bezpośrednio nadzorujące 
przebieg praktyki za istotne, z punktu widzenia instytucji, w której student odbywa 
praktykę oraz kierunku studiów. 

2.  W zakresie merytorycznym student powinien: 

a) zapoznać się z przepisami ustrojowymi i organizacyjnymi instytucji oraz przedmiotem 
jej  działalności;  

b) poznać praktyczne zastosowanie przepisów stanowiących podstawę działalności 
instytucji;  

c) przygotowywać pod kierunkiem osób bezpośrednio nadzorujących przebieg praktyki 
projekty pism i rozstrzygnięć w ramach postępowań prowadzonych w instytucji; 
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d) zapoznać się z metodyką czynności podejmowanych przez instytucję; 

e) zapoznać się ze istotą czynności podejmowanych przez strony postępowania i organ, 
przed którym się one toczą, a w miarę możliwości – uczestniczyć w rozprawach i innych 
merytorycznych postępowaniach podejmowanych w instytucji;  

f) wykonywać inne powierzone zadania merytoryczne, które zostały uznane przez osoby 
bezpośrednio nadzorujące przebieg praktyki za istotne, z punktu widzenia istoty 
działalności instytucji, w której student odbywa praktykę oraz kierunku studiów. 

3. W szczególności, realizacja programu praktyki odbywa się poprzez wykonywanie przez   
studenta następujących czynności: 

1) w sądach, prokuraturze lub urzędach: 

a) protokołowanie; 

b) obsługa sekretariatu; 

c) przygotowywanie pism procesowych, projektów rozstrzygnięć i ich uzasadnień; 

d) przygotowywanie projektów pism urzędowych;  

e) prowadzenie rejestru spraw; 

f) archiwizacja akt; 

g) uczestnictwo w rozprawach sądowych i przy innych czynnościach kancelarii, sądu, 
prokuratury, służb mundurowych, działu prawnego lub innych urzędów i instytucji. 

2) w pozostałych podmiotach: 

a) analiza spraw prawnych prowadzonych przez dany podmiot; 

b) przygotowywanie projektów pism procesowych; 

c) przygotowywanie projektów opinii prawnych; 

d) analiza stanowiska orzecznictwa i doktryny pod kątem spraw prawnych 
prowadzonych przez dany podmiot; 

e) uczestnictwo w rozprawach sądowych, sądowoadministracyjnych, administracyjnych 
lub innych postępowaniach procesowych z uczestnictwem podmiotu w którym student 
odbywa praktykę. 
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Załącznik 2.  Ramowy Program studenckich praktyk zawodowych dla kierunku„Dziennikarstwo 
i komunikacja społeczna” 
 
Program praktyki jest realizowany w dwóch zakresach, związanych z właściwościami 
działalności podmiotu, w której student odbywa praktykę: 

1) W zakresie organizacji student powinien: 

a) zapoznać się ze strukturą organizacyjną instytucji, w której odbywana jest praktyka 
oraz z zakresem działania wskazanej jednostki organizacyjnej instytucji (np. dział/ 
komórka informacji, promocji, reklamy; media elektroniczne, media tradycyjne, itp.); 

b) zapoznać się z przepisami regulującymi działanie podmiotu, strukturą podmiotu, 
organizacji pracy służb informacyjnych i promocji podmiotu w którym odbywana jest 
praktyka; 

c) zapoznać się zasadami przepływu informacji i obiegu dokumentacji; 

e) wykonywać inne powierzone zadania techniczno-organizacyjne, uznane przez osoby 
bezpośrednio nadzorujące przebieg praktyki za istotne, z punktu widzenia istoty 
działalności podmiotu, w którym student odbywa praktykę oraz kierunku studiów. 

2) W zakresie merytorycznym student powinien: 

a) zapoznać się z przedmiotem i metodami działania podmiotu,  
b) poznać praktyczne metody pracy, tworzenia informacji, przetwarzania informacji, 
tworzenia kampanii informacyjnych/ promocyjnych, tworzenia planów medialnych, 
tworzenia ramowych programów medialnych (tzw. ramówek), tworzenia programów/ 
reportaży, informacji bieżących itp.;  

c) uczestniczyć i przygotowywać prezentacje, materiały informacyjne, teksty, treści 
wiadomości inne realizowane przez podmiot lub projekt promocyjny, 
w którymodbywana jest praktyka, pod kierunkiem osób bezpośrednio nadzorujących 
przebieg praktyki; 

d) zapoznać się z metodykami pracy i rozwijać własny warsztat zgodnie z wybranym 
specjalistycznym profilem zawodowym; 

e) wykonywać inne powierzone zadania merytoryczne, które zostały uznane przez 
osoby bezpośrednio nadzorujące przebieg praktyki za istotne, z punktu widzenia istoty 
działalności podmiotu, w którym student odbywa praktykę oraz kierunku studiów. 

3) Ze względu na specyfikę zawodu, realizacja programu praktyki odbywa się również 
poprzez uczestniczenie w: 

a) realizacji kampanii reklamowych, kampanii promocyjnych; 
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b) w kursach specjalistycznych i warsztatach podstawowych, uzyskując odpowiedni 
tytuł lub zaświadczenie o ukończeniu kursu ze wskazaniem specjalności i liczby godzin 
zrealizowanego programu. 

 

Załącznik 3.  Ramowy Program studenckich praktyk zawodowych dla kierunku „Architektura 
wnętrz” 
 
Program praktyki jest realizowany w dwóch zakresach, związanych z właściwościami 
działalności podmiotu, w której student odbywa praktykę: 

 
    1) W zakresie organizacji student powinien: 

a) zapoznać się ze strukturą organizacyjną podmiotu, w której odbywana jest praktyka 
oraz z zakresem działania wskazanej jednostki organizacyjnej, 

 
b) zapoznać się z przepisami regulującymi działanie podmiotu, strukturą podmiotu, 
organizacji pracy, współpracy z innymi jednostkami/ podmiotami specjalistycznymi 
z którymi współpracuje podmiot,  pozyskiwania i obsługi klientów podmiotu w którym 
odbywana jest praktyka, 

c) zapoznać się zasadami przepływu informacji i dokumentacji, 

e) wykonywać inne powierzone zadania techniczno-organizacyjne, uznane przez osoby 
bezpośrednio nadzorujące przebieg praktyki za istotne, z punktu widzenia specyfiki 
działalności podmiotu,  
w którym student odbywa praktykę oraz kierunku studiów. 

   2) W zakresie merytorycznym student powinien: 

a) zapoznać się z przedmiotem i metodami działania podmiotu, uwarunkowaniami 
prawnymi prowadzonej działalności i oferowanych przez podmiot usług projektowych,  
b) poznać praktyczne metody pracy, tworzenia propozycji i projektów, zapoznać się 
i używać narzędzi pracy projektantów, 

c) uczestniczyć i przygotowywać prezentacje, materiały informacyjne, plany i projekty 
pod kierunkiem osób bezpośrednio nadzorujących przebieg praktyki, 

d) zapoznać się z metodykami pracy i rozwijać własny warsztat zgodnie z wybranym 
specjalistycznym profilem zawodowym, 

e) wykonywać inne powierzone zadania merytoryczne, które zostały uznane przez 
osoby bezpośrednio nadzorujące przebieg praktyki za istotne, z punktu widzenia 
specyfiki działalności podmiotu, w którym student odbywa praktykę oraz kierunku 
studiów. 
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     W szczególności ze względu na specyfikę zawodu Architekt wnętrz, realizacja programu 
praktyki odbywa się również poprzez uczestniczenie w: 

a) realizacji projektów architektonicznych samodzielnych architektów, zespołów 
projektantów i konsorcja, 

b) realizacji scenografii i opraw scenograficznych wydarzeń promocyjnych, kulturalnych 
i spektakli i in., 

c) w kursach specjalistycznych i warsztatach podstawowych, warsztatach 
projektowania w różnych programach i technikach komputerowych,  specjalistycznych 
kursach dostawców rozwiązań projektowych, uzyskując odpowiedni tytuł lub 
zaświadczenie o ukończeniu kursu ze wskazaniem specjalności i liczby godzin 
zrealizowanego programu, 

d) w konkursach dla młodych projektantów, przygotowując własne projekty 
i rozwiązania pod opieką mentora lub samodzielnie. 

 

Załącznik 4.  Ramowy Program studenckich praktyk zawodowych dla kierunku„Wzornictwo” 

 
Program praktyki jest realizowany w dwóch zakresach, związanych z właściwościami 
działalności podmiotu, w której student odbywa praktykę: 
 
        1) W zakresie organizacji student powinien: 

a) zapoznać się ze strukturą organizacyjną podmiotu, w której odbywana jest praktyka 
oraz z zakresem działania wskazanej jednostki organizacyjnej, 
 
b) zapoznać się z przepisami regulującymi działanie podmiotu, strukturą podmiotu, 
organizacji pracy, współpracy z innymi jednostkami/ podmiotami specjalistycznymi 

z którymi współpracuje podmiot,  pozyskiwania i obsługi klientów podmiotu w którym 
odbywana jest praktyka, 

c) zapoznać się zasadami przepływu informacji i dokumentacji, 

d) wykonywać inne powierzone zadania techniczno-organizacyjne, uznane przez osoby 
bezpośrednio nadzorujące przebieg praktyki za istotne, z punktu widzenia specyfiki 
działalności podmiotu, w którym student odbywa praktykę oraz kierunku studiów. 

2) W zakresie merytorycznym student powinien: 

a) zapoznać się z przedmiotem i metodami działania podmiotu, uwarunkowaniami 
prawnymi prowadzonej działalności i oferowanych przez podmiot usług projektowych,  
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b) poznać praktyczne metody pracy, tworzenia propozycji i projektów, zapoznać się 
i używać narzędzi pracy projektantów, 

c) uczestniczyć i przygotowywać prezentacje, wystawy i pokazy, seminaria  
i materiały informacyjne, plany i projekty pod kierunkiem osób bezpośrednio 
nadzorujących przebieg praktyki, 

d) zapoznać się z metodami pracy i rozwijać własny warsztat zgodnie  
z wybranym specjalistycznym profilem zawodowym, 

e) wykonywać inne powierzone zadania merytoryczne, które zostały uznane przez 
osoby bezpośrednio nadzorujące przebieg praktyki za istotne, z punktu widzenia 
specyfiki działalności podmiotu, w którym student odbywa praktykę oraz kierunku 
studiów. 

3) W szczególności ze względu na specyfikę zawodu Projektant, realizacja programu 
praktyki odbywa się również poprzez uczestniczenie w: 

a) realizacji projektów pracowni autorskich, zespołów projektantów i konsorcjów, 

b) w kursach specjalistycznych i warsztatach podstawowych, warsztatach 
projektowania w różnych programach i technikach komputerowych,  specjalistycznych 
kursach dostawców rozwiązań projektowych, uzyskując odpowiedni tytuł lub 
zaświadczenie o ukończeniu kursu ze wskazaniem specjalności i liczby godzin 
zrealizowanego programu, 

c) w konkursach dla młodych projektantów, przygotowując własne projekty 
i rozwiązania pod opieką mentora lub samodzielnie. 
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Załącznik 5. Karta praktyk – podsumowanie i tygodniowa/miesięczna karta praktyk 

 
 
KARTA PRAKTYK STUDENTA 
 PODSUMOWANIE   

 
 

Miejscowość, data  ….………………… 

Imię i nazwisko studenta/ tki: 

............................................................................................................................................. 

nr albumu      ...................................................................................................................... 

adres e-mail:  ………………………………………………………………………..…………………………….. 

 

Kierunek studiów:  Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej: PRAWO/ DIKS 

                                Wydział Artystyczny: ARCHITEKTURA WNĘTRZ/  WZORNICTWO 

Rok studiów   1/   2/   3 /  4 / 5 * 

I stopień LICENCJAT / II stopień  SUM / studia jednolite magisterskie* 

* właściwe zakreślić 

Część do wypełnienia przez opiekuna praktykanta/-ki, osobę odpowiedzialną za studenta/kę  w trakcie 
odbywania praktyki. 

1. Potwierdzenie odbycia praktyk 

 

Termin odbywania 
praktyk (od – do) 

 

        Pieczęć instytucji, w której  
odbywały  się praktyki 

 

Dział/ komórka/ zespół,   
w którym odbywały się 

praktyki 

 

Podpis osoby 
odpowiedzialnej za 

studenta w miejscu pracy  
numer telefonu służbowego 

 

 

 

 

 

 

   

 

Zgadzam się/Nie zgadzam* się na udostępnianie danych przedsiębiorstwa/ organizacji, 
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którą reprezentuję innym studentom WSUS zainteresowanym praktykami studenckimi. 

  * właściwe zakreślić 

.....................…………………………… 

podpis przedstawiciela firmy 

 

2. Nabyta wiedza/ umiejętności/ kompetencje społeczne 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 

3. Ocena pracy praktykanta 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

……………………………………………… 
Podpis osoby odpowiedzialnej  
za studenta w trakcie odbywania 
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TYGODNIOWA /MIESIĘCZNA 

KARTA  PRAKTYK STUDENCKICH 

 

Nazwa zakładu pracy/ organizacji :  

 

Oddział/ Wydział/ Stanowisko lub Funkcja*:  

 

Imię i Nazwisko Praktykanta/- tki : 

 

Tydzień od ....................................................  do................................................ 

Dzień 

Godziny 

pracy 

od - do 

Liczba 

godzin 

pracy 

Opis zadań wykonywanych w ramach praktyki / stażu zawodowego 

 

    

 

Uwagi: Praktykant/-ka pracuje minimum 6 godzin dziennie. Praktyka tygodniowa oznacza co najmniej 5 dni roboczych.  

Pracodawca może określić czas trwania praktyki powyżej tego wskaźnika. 

................................................................................. 

pieczęć i podpis Opiekuna Praktyk 
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Załącznik 6. Wniosek o uznanie pracy zawodowej na poczet studenckiej praktyk zawodowej 
 

data ……………...………  

Nazwisko i imię ………..………..…….……….………………     

Adres …………………………………...………....……………… 

Rok studiów …………....……………..      

Nr albumu ………….………………… 

 

Biuro Karier i Praktyk 

Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych 

im. prof. Michała Iwaszkiewicza 

 

Wniosek  

Wnoszę o zaliczenie wykonywanej pracy zawodowej na poczet studenckiej praktyki zawodowej 

na kierunku ……………………………………………..…… 

Nazwa i adres zakładu pracy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…… 

Okres wykonywanej pracy: 

………………………………………………………………………………………………… 

Uzasadnienie:  

(wskazanie zgodności wykonywanych czynności z efektami uczenia się dla kierunku 

……………………………………………………. oraz celem i programem praktyk zawodowych) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Opinia pracodawcy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

           Pieczątka zakładu pracy  

i podpis pracodawcy/kierownika działu 

Załączniki: 

 Kopia umowy o pracę 

 Opis stanowiska pracy 

 
 
Załącznik 7. Wniosek o uznanie działalności zawodowej na poczet studenckiej praktyki 
zawodowej 
 
 

Nazwisko i imię ……………………….……………………     

Adres ………………………………..………....……………… 

Rok studiów …………....……………..     data …………….………  

Nr albumu ………….………………… 

 

Biuro Karier i Praktyk 

 Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych 

        im. prof. Michała Iwaszkiewicza 

 

Wniosek  

Wnoszę o zaliczenie wykonywanej przez mnie działalności zawodowej na poczet studenckiej 

praktyki zawodowej na kierunku ……………………………………………………… 

Firma/przedsiębiorstwo: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 
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Nr NIP: …………………………………………………………………..…………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Okres prowadzenia działalności gospodarczej (od-do) 

……………………………………………………………………………………………….. 

Uzasadnienie:  

(opis podejmowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czynności  

w odniesieniu do  efektów uczenia się dla kierunku ………………………………………………………..…. 

oraz celu i zakresu praktyk studenckich) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pieczątka firmy i podpis 

Załączniki: 

 Kopia wpisu do KRS 

 

 


