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Regulamin Praktyk Studenckich  

WyŜszej Szkoły Informatyki w Łodzi 

 

Studenckie praktyki przewidziane w planach studiów i programach nauczania w WSInf 

pełnią waŜną funkcj ę w procesie przygotowania zawodowego absolwentów wszystkich 

kierunków. UmoŜliwiaj ą realizację idei edukacji, w której istotne jest powiązanie sfery 

dydaktycznej z pozadydaktyczną, praktyki z teori ą. 

Uczelnia realizuje studenckie praktyki jako integralną część studiów, w ramach planów 

studiów i programów nauczania. 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 

1. Praktyki stanowią część procesu kształcenia i podlegają zaliczeniu. Praktyki są 

bezpośrednio powiązane z realizowanymi zgodnie z planem studiów przedmiotami 

metodycznymi i przedmiotami przygotowującymi do wykonywania konkretnego 

zawodu. 

2. Praktyki zgodnie ze standardami kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów 

określonych w przepisach, w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych 

kierunków oraz poziomów kształcenia, obowiązują w róŜnym wymiarze godzin i 

róŜnej formie. 

3. Praktyki wpisuje się do indeksu wraz z innymi zajęciami dydaktycznymi ustalonymi 

w planie studiów. 

 

 

 



§ 2. 

1. Porozumienie o prowadzeniu praktyk z pracodawcami przyjmującymi studentów na 

praktyki zawiera Kanclerz lub Pełnomocnik Biura Aktywizacji Zawodowej BAZa 

(Pełnomocnik Biura Aktywizacji Zawodowej moŜe zawierać umowy, jeŜeli otrzyma 

pełnomocnictwo Kanclerz), z wyłączeniem praktyk w jednostkach administracyjnych 

Uczelni, które stanowią dodatkową moŜliwość zdobycia doświadczenia zawodowego 

przez studenta (Zał. Nr 1 Porozumienie o praktyki studenckie). 

2. Rodzaj i termin praktyk określa plan studiów danej specjalności. Rodzaj i termin 

praktyk moŜe być ustalony indywidualnie w przypadku indywidualnego planu 

studiów i programu nauczania. 

3. Terminy praktyk są podawane do wiadomości studentów nie później niŜ do dnia 15 

października i dnia 15 lutego kaŜdego roku akademickiego. 

4. W uzasadnionych przypadkach student moŜe się ubiegać o zmianę terminu odbywania 

praktyki lub przesunąć jej realizację na inny rok studiów niŜ przewiduje to plan 

studiów. 

 

Rozdział II 

Organizacja i przebieg praktyk 

 
§ 3. 

1. Organizatorem praktyk studenckich jest Uczelnia. 

2. Uczelnia umoŜliwia studentom odbycie praktyk: 

a) we własnych jednostkach administracyjnych i placówkach; 

b) we wskazanych przez studenta; 

c) w jednostkach i i placówkach, z którymi podpisane jest porozumienie. 

3. Dziekan powierza koordynację prac związanych z procesem praktyk studenckich 

pełnomocnikowi dziekana ds. praktyk na danym kierunku, który jest wyznaczony 

spośród nauczycieli akademickich. 

4. Do zadań pełnomocnika dziekana ds. praktyk naleŜy: 

a) ustalenie i opracowanie merytorycznego planu praktyk; 

b) współpraca z Biurem Aktywizacji Zawodowej BAZa w zakresie dbania o 

standardy prowadzenia praktyk; 

c) zaliczenie praktyk studentom; 

d) pomoc opiekunom w organizacji praktyk studenckich; 



e) współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w których studenci odbywają 

praktyki. 

5. Na wniosek Pełnomocnika, Dziekan wyznacza opiekunów praktyk studenckich. 

6. Zakres obowiązków opiekunów praktyk obejmuje między innymi: 

a) opracowanie szczegółowych programów obowiązkowych praktyk studenckich; 

b) coroczne zorganizowanie zebrania studentów, na którym zostaną 

przedstawione zasady organizacji praktyk studenckich; 

c) zaliczenie, wpisy do indeksu i wypełnianie protokołów semestralnych. 

7. W szczególnych sytuacjach Pełnomocnik moŜe pełnić funkcję opiekuna praktyk. 

8. Pełnomocnik dziekana ds. praktyk na danym kierunku moŜe zaliczyć studentowi jako 

praktykę wykonywaną przez niego pracę zarobkową (Zał. Nr 2 Regulamin zwalniania 

studentów z praktyk zawodowych). 

9. Podstawą do odbywania praktyk jest wystawiona przez Biuro Aktywizacji Zawodowej 

BAZa WSInf umowa, dziennik praktyk, imienna plakietka identyfikacyjna studenta  

( Zał. Nr 3 Umowa o studencką praktykę zawodową). 

10. Podczas praktyki student realizuje zadania zapisane w programie danej praktyki 

zgodnie z programem ustalonym z pełnomocnikiem dziekana ds. praktyk na danym 

kierunku. 

11. Student prowadzi na bieŜąco dokumentację w dzienniczku praktyk w postaci co 

tygodniowego zapisu czynności wykonywanych podczas praktyki, potwierdzonych 

czytelną pieczątką i podpisem osoby nadzorującej  wykonywanie praktyk w instytucji 

lub przedstawiciela instytucji przyjmującego studenta na praktyki. 

12. Pełnomocnik Biura Aktywizacji Zawodowej BAZa jest upowaŜniony do hospitacji 

wybranych praktyk studentów w celu weryfikacji zgodności przebiegu realizowanych 

praktyk z zawartym porozumieniem między Uczelnią, a zakładem pracy. 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział III 

Praktyki zagraniczne 
 

§ 4. 

1. Biuro Aktywizacji Zawodowej BAZa moŜe na wniosek studenta przygotować 

dokumentację uprawniającą do odbycia praktyki za granicą kraju wydaną w języku 

obcym. 

2. Student moŜe ubiegać się o zaliczanie praktyki odbywanej poza granicami kraju w 

oparciu o: 

a) przedstawiony i zaakceptowany program praktyki; 

b) zaświadczenie o odbyciu praktyk; 

c) sprawozdanie z jej przebiegu. 

3. Student ma równieŜ moŜliwość odbycia praktyk zagranicznych w ramach 

projektów europejskich realizowanych przez Uczelnię. Zasady rekrutacji oraz 

wymagane dokumenty określają odrębne przepisy. 

 

Rozdział IV 

Warunki zaliczenia praktyki 

 
§ 5. 

1. O zaliczeniu praktyki bez obowiązku jej odbycia mogą ubiegać się studenci, którzy: 

a) wykonują pracę zarobkową w instytucji gwarantującej uzyskanie odpowiednich 

umiejętności praktycznych jeŜeli charakter tej pracy spełnia wymagania programu 

praktyki; 

albo 

b) są studentami lub absolwentami innych szkół wyŜszych, którzy odbyli lub odbywają 

praktykę zawodową spełniającą wymagania określone w programie studiów  i 

regulaminie praktyk obowiązującym w WSInf; 

c) uczestniczą lub uczestniczyli w staŜach i praktykach (takŜe w ramach wolontariatu) 

gwarantujących uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych. 

2. Warunkiem zaliczenia praktyk jest wywiązanie się z zadań sformułowanych w 

programie praktyki oraz przedkładaną przez studenta obowiązującej dokumentacji 

(Dzienniczek Praktyk, Umowa o studencką praktykę zawodową). 



3. Student, który nie odbył wszystkich wymaganych w planach studiów praktyk, nie 

moŜe być dopuszczony do egzaminu dyplomowego. 

4. Niezaliczenie praktyk jest jednoznaczne z koniecznością jej powtarzania i 

niezaliczeniem roku studiów, w którym praktyki powinny być realizowane. 

5. Biuro Aktywizacji Zawodowej BAZa administruje bazę danych o praktykach 

studenckich, gromadzi informacje i przechowuje kopie dokumentacji o odbytych 

praktykach. BAZa moŜe wystawić studentom zaświadczenie o odbytych praktykach 

na podstawie posiadanej i przechowywanej dokumentacji. 

 

Rozdział V. 

Postanowienia końcowe 

 
§ 6. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 

wewnętrzne przepisy WyŜszej Szkoły Informatyki w Łodzi oraz przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem........................................ 


