
        

 

 

 

PROCEDURA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY 

Organizacja praktyk 

studenckich 

Nr WKPiI/P2/2013 Wydanie 4 

Z dnia: 5.04.2016 r. Ważny od: 1.09.2016 r. 

Opracowanie: Prodziekan ds. Kształcenia i Promocji 

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej 

Akceptacja: Dziekan WHS dr hab., prof. ATH  MAREK BERNACKI 

 

CEL PROCEDURY 

 

Celem procedury jest określenie sposobu organizacji, odbywania i zaliczania praktyk 

studenckich, studentów Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

 

ZAKRES PROCEDURY / INSTRUKCJI 

 

Procedura obejmuje wszystkich studentów Wydziału, Dziekana Wydziału, Opiekuna praktyk. 

Przedmiotem procedury jest sposób odbycia oraz sposób zaliczenia praktyki. 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

 

1. Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego; 

2. Prodziekani ds. Studenckich 

3. Opiekunowie praktyk 

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAMACH PROCEDURY / INSTRUKCJI 

1. Na Wydziale praktyki zawodowe realizowane są zgodnie z Zarządzeniem nr 

719/2012/2013 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 23 września 2013 

roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacji studenckich praktyk 

zawodowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

2. Cele i program praktyki zawodowej na danym kierunku studiów oraz czas ich trwania 

określa rada wydziału, uwzględniając zarówno wytyczne Senatu Akademii 

Techniczno-Humanistycznej, jak i odrębne przepisy dla poszczególnych uprawnień 

zawodowych. 

3. Obowiązek zaliczenia praktyki studenckiej wynika z programu studiów na 

poszczególnych kierunkach kształcenia. 

4. Studenckie praktyki zawodowe realizowane są: 

a) na podstawie skierowania przez Uczelnię (Załącznik nr 1), 

b) indywidualnie w wybranym przez studenta zakładzie pracy wcześniej 

zatwierdzone przez opiekuna praktyk zawodowych lub we wskazanej przez 

Opiekuna praktyk danej jednostki, 

c) poprzez pracę zarobkową studenta (zakład pracy może zawrzeć ze studentem 

umowę o pracę na okres odbywania praktyki) – wcześniej zatwierdzone przez 
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opiekuna praktyk zawodowych.  

5. Jeśli student udokumentuje doświadczenie zawodowe lub prowadzenie działalności, 

które odpowiada celom i programowi praktyki, wówczas praktykę zawodową w 

okresie nie krótszym niż czas praktyki określony w wytycznych Senatu ATH, można 

uznać za zaliczoną. 

6. W szczególnym przypadku Prodziekan właściwy ds. studenckich może wyrazić zgodę 

na zmianę terminu praktyki. 

7. Praktyki zawodowe mogą odbywać się w przedsiębiorstwach, instytucjach 

publicznych, instytucjach naukowo-badawczych, instytucjach oświatowych, 

placówkach kultury, zwanych dalej „zakładami pracy”. 

8. Przed przystąpieniem do praktyki student obowiązkowo uczestniczy w szkoleniu BHP. 

9. Student jest zobowiązany do złożenia u Opiekuna Praktyk Studenckich w terminie 

ustalonym przez Opiekuna skierowania na praktyki (Załącznik 1) oraz porozumienia. 

10. Miejsce praktyki zaproponowane przez studenta podlega zatwierdzeniu przez 

Opiekuna Praktyk Studenckich.  

11. Zasady odbycia praktyki reguluje Regulamin organizacji studenckich praktyk 

zawodowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz 

Regulaminy praktyk dla kierunku 

12. Akademia Techniczno-Humanistyczna, reprezentowana przez Dziekana Wydziału, 

zawiera z jednostką zewnętrzną Porozumienie w sprawie organizacji i prowadzenia 

studenckich praktyk zawodowych. Porozumienie określa obowiązki jednostki 

organizującej praktykę oraz Uczelni związane z praktyką. Student jest zobowiązany do 

prowadzenia Dziennika praktyki lub Karty praktyk zgodnych z Regulaminami praktyk 

dla kierunku. 

13. Student jest zobowiązany do złożenia u Opiekuna Praktyk Studenckich w terminie 

ustalonym przez Opiekuna, kompletu dokumentów niezbędnych do odbycia praktyki 

lub zwolnienia z praktyki. W uzasadnionych przypadkach student może zwrócić się do 

Opiekuna Praktyk Studenckich z prośbą o przedłużenie terminu złożenia kompletu 

dokumentów. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie uniemożliwia 

zawarcie umowy o organizacji praktyki.  

14. Opiekun Praktyk Studenckich nadzoruje wykonywanie praktyk, do czego zobowiązują 

Regulamin praktyk studenckich oraz Porozumienie w sprawie organizacji i 

prowadzenia studenckich praktyk zawodowych. W ramach sprawowanego nadzoru 

możliwa jest kontrola wykonywania praktyki przez sprawdzenie obecności studenta w 

miejscu odbywania praktyki oraz realizacji programu praktyki.  

15. Zaliczenia praktyki dokonuje Opiekun Praktyk Studenckich na podstawie 

przedłożonego potwierdzenia odbycia praktyki, Dziennika praktyk lub Karty praktyk 

oraz Karty Praktyk Studenta Wydziału Humanistyczno-Społecznego (Załącznik nr 2), 

która po zakończeniu praktyk zostaje złożona w dziekanacie WHS. 

16. Student może mieć zaliczone 50% godzin praktyk przewidzianych programem studiów 

poprzez ich realizację w ramach wykonywanej i potwierdzonej przez Pracodawcę 

(załącznik nr 3) pracy zawodowej (zgodnej z kierunkiem i specjalnością/specjalizacja 

studiów). 

17. Po ukończeniu praktyk student zobowiązany jest wypełnić Kartę oceny praktyk 

(Załącznik nr 4) i złożyć ją u Opiekuna praktyk 

DOKUMENT ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ / INSTRUKCJĄ 

 

1. Zarządzeniem nr 719/2012/2013 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z 

dnia 23 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacji 
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studenckich praktyk zawodowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w 

Bielsku-Białej. 

2. Regulamin organizacji studenckich praktyk zawodowych w Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

3. Uchwała nr 215 z dn. 27 czerwca 2013 r. Rady WHS dotycząca Karty Praktyk 

4. Regulaminy praktyk dla specjalności/specjalizacji prowadzonych na WHS 

 

ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Skierowanie przez Uczelnię na praktyki (Załącznik nr 1) 

2. Karta Praktyk Studenta Wydziału Humanistyczno-Społecznego (Załącznik nr 2), 

3. Zaświadczenie Pracodawcy potwierdzające wykonywanie pracy zawodowej 

(Załącznik nr 3) 

4. Karta oceny praktyk przez studenta (Załącznik nr 3) 
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Załącznik nr 1 

 

Bielsko-Biała, dn. ……………….. 

 

                   pieczęć uczelni 

 

 

 

 

 

SKIEROWANIE NA PRAKTYKĘ 

śródroczną/ciągłą* 

 

Katedra Pedagogiki Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii 

Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, kieruje w roku akademickim 

20……/..…. studenta/kę …… roku ……………………………….. (kierunek), 3-

letnich/2-letnich studiów stacjonarnych/niestacjonarnych studiów 

licencjackich/magisterskich*. 

 

.……………………………………………….. nr albumu …………. 
(imię i nazwisko studenta/ki) 

 

na  praktykę odbywającą  się w wymiarze ………. godzin. 

 

……………………………… 
opiekun praktyk studenckich 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 

 
Imię i  Nazwisko............................................ Kierunek:.................................................... 

Studia  stacjonarne/niestacjonarne   Rodzaj studiów:…………………………… 

 

KARTA PRAKTYK  

STUDENTA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNEGO 
Odbyte praktyki   

(czas i miejsce, ilość godzin, ECTS) 
Potwierdzenie   

(podpis i pieczęć opiekuna praktyk) 

 
 

Ilość godz.: ECTS 

 
 

Ilość godz.: ECTS 

 
 

Ilość godz.: ECTS 

 
 

Ilość godz.: ECTS 

 
 

Ilość godz.: ECTS 

Potwierdzam zrealizowanie wszystkich praktyk wymaganych programem studiów dla 

studiowanego kierunku / specjalności 

(podpis i pieczęć opiekuna praktyk) 

Bielsko-Biała, dnia..............................        Podpis studenta..................................... 
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Załącznik nr 3 

 

…………………….., dn. ……………….. 

 

                   pieczęć zakładu pracy 

 

 

 

 

 

ZAŚWIADCZENIE1 

 

Zaświadcza się, że: 

 
Pani/Pan .………………………………………………………….. nr albumu …………. 

(imię i nazwisko studenta/ki) 

 

Jest zatrudniony ………………………………………………………………………….  
(nazwa zakładu pracy) 

 

na stanowisku ………………………… w wymiarze ………. godzin, od dnia ………… 

 

 

 

 

 

……………………………… 
Pieczęć i podpis Dyrektora 

 

  

                                                 
1 Wydaje się w celu zaliczenia części godzin praktyk przewidzianych programem studiów 
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Załącznik nr 4 

KARTA OCENY  

STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH 

(wypełnia student) 

Kierunek: …………………………semestr …………… studia I stopnia/II stopnia2 

Specjalność/specjalizacja ……………………………………………………………… 

Imię i nazwisko studenta ……………………………………. nr albumu …………… 
 

1. W jakim stopniu praktyki zawodowe zwiększyły wiedzę zdobytą przez 

Panią/Pana na studiach? 

□ w niewielkim stopniu  □ zadowalająco  □ w wysokim stopniu 
 

2. W jakim stopniu praktyki zawodowe umożliwiły Pani/Panu zdobycie 

umiejętności praktycznych niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej? 

□ w niewielkim stopniu  □ zadowalająco  □ w wysokim stopniu 
 

3. W jakim stopniu praktyki zawodowe podniosły Pani/Pana kompetencje 

społeczne (np. umiejętność współpracy w grupie/zespole, komunikacja 

interpersonalna, kreatywność, zarządzanie czasem) 

□ w niewielkim stopniu  □ zadowalająco  □ w wysokim stopniu 
 

4. W jakim stopniu praktyki zawodowe przygotowały Panią/Pana do 

samodzielności i odpowiedzialności za powierzone Pani/Panu zadania 

zawodowe? 

□ w niewielkim stopniu  □ zadowalająco  □ w wysokim stopniu 
 

5. W jakim stopniu praktyki zawodowe umożliwiły Pani/Panu poznanie struktur i 

mechanizmów funkcjonowania instytucji/przedsiębiorstwa? 

□ w niewielkim stopniu  □ zadowalająco  □ w wysokim stopniu 
 

Uwagi dodatkowe o praktykach: 

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

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

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

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

Sugestie co powinno zostać zmienione/poprawione: 

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

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

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

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

 

_________________________ 

data i podpis studenta 

                                                 
2 niepotrzebne skreślić 
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