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REGULAMIN 

 praktyk zawodowych  

na studiach podyplomowych 

 

Podstawa prawna: 

- ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164,  

poz.1365 z póź. zm.); 

- regulamin Studiów Podyplomowych w WSD w Grudziądzu 

 

 

1. Regulamin praktyk obowiązuje słuchaczy studiów podyplomowych w wybranym 

zakresie dla których przewidziano praktyki w programie studiów podyplomowych . 

2. Celem praktyk jest kształcenie poprzez umożliwienie słuchaczom bezpośredniego 

pozyskiwania doświadczeń i praktycznych umiejętności dotyczących specyfiki pracy 

zawodowej, a także stworzenie warunków do pogłębienia wiadomości 

przekazywanych w toku zajęć dydaktycznych i skonfrontowanie ich  

z praktyką życia zawodowego. 

3. Praktyki mają przyczynić się do efektywnego i odpowiedzialnego działania  

w życiu zawodowym, do rozwijania aktywności, kreatywności i przedsiębiorczości 

słuchaczy, ale także do rozwijania umiejętności komunikowania się i współpracy. 

4. Praktykę zawodową realizuje się w terminie przewidzianym w programie studiów 

podyplomowych. Zakłada się, aby czas odbywania praktyki zawodowej był rozliczany w 

ujęciu godzinowym, przy założeniu, że dzień pracy praktykanta wynosi 7–8 godzin. 

5. Kierownik praktyk, następnie dziekan Wydziału może zaliczyć słuchaczowi, jako 

praktykę, wykonywaną przez niego pracę zawodową, w tym także za granicą, jeżeli jej 

charakter spełnia wymagania programu praktyk. 

6. Uczelnia nie pokrywa kosztów związanych z odbywaniem praktyk. 

7. Uczelnia sprawuje nadzór dydaktyczno - wychowawczy i organizacyjny nad 

przebiegiem praktyk. 

8. W celu sprawowania nadzoru nad organizacją i przebiegiem praktyk Rektor powołuje 

kierownika praktyk. 
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9. Kierownik praktyk jako przedstawiciel uczelni jest przełożonym słuchaczy studiów 

podyplomowych odbywających praktykę. Odpowiada on za realizację praktyk zgodnie 

z jej celami i ustalonym programem. 

10. Do zadań kierownika praktyk należy w szczególności: 

      – koordynacja praktyk; 

      – opracowanie programu praktyk dla wybranych zakresach studiów podyplomowych; 

      – prowadzenie ciągłej ewidencji praktyk; 

      – zatwierdzanie dziennika praktyk; 

      – nadzór nad przebiegiem praktyk; 

      – ocena dokumentacji dostarczonej przez słuchaczy z odbytych praktyk; 

   – inne obowiązki kierownika praktyk określa Rektor Wyższej Szkoły Demokracji, 

       w szczególności związane ze specyfiką i szczególnym charakterem zakładów  

                pracy, w których odbywają się praktyki na podstawie skierowania. 

11. Przed rozpoczęciem praktyki, słuchacze powinni uzyskać zatwierdzenie przez 

kierownika praktyk ich programu praktyk. 

12. Program praktyk określa: 

      – miejsce, wymiar godzinowy praktyk, cel praktyk, 

   –charakterystykę wykonywanych zadań w określonych komórkach organizacyjnych 

               zakładu/jednostki organizacyjnej. 

13. Dokumentację będącą podstawą realizacji i zaliczenia praktyk stanowią: 

      – skierowanie na praktykę; 

      – program praktyk; 

      – dziennik praktyk. 

14. W czasie trwania praktyki słuchacze zobowiązani są do: 

      – przestrzegania przepisów obowiązujących w miejscu odbywania praktyki; 

      – stawiania się w miejscu praktyki o godzinie wyznaczonej przez opiekuna praktyki; 

      – realizacji programu praktyk; 

      – uzupełniania dziennika praktyk zgodnie z programem praktyk i wykonywanymi 

               czynnościami; 

      – uzyskania zaliczenia przez pracodawcę z zaliczenia praktyk, przez dokonanie wpisu 

w dzienniku praktyk. 

15. Zakład pracy może zażądać od uczelni odwołania z praktyki słuchacza odbywającego 

praktykę na podstawie skierowania w wypadku, gdy naruszy on w sposób rażący   

dyscyplinę pracy. Jeżeli naruszenie dyscypliny spowodowało zagrożenie dla życia lub  
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zdrowia, zakład pracy może nie dopuścić słuchacza do kontynuowania praktyki                        

w  zakładzie. 

16. Wpisy do dziennika praktyk powinny być parafowane przez osoby odpowiedzialne za 

realizację zadań, zaś zatwierdzane przez opiekuna praktyk, który po zakończeniu 

praktyki wystawia opinię o jej przebiegu. 

17. Oceny pracy słuchacza dokonuje pracodawca w formie opisowej na podstawie: 

      – wypełniania obowiązków programowych; 

      – metodycznego i rzeczowego przygotowania do pracy; 

      – postawy i stosunku do wykonywanej pracy; 

      – innych uwag i spostrzeżeń merytorycznych. 

18. Rektor Wyższej Szkoły Demokracji w porozumieniu z zakładem pracy może określić 

w sposób szczególny wszelkie sprawy dotyczące praktyk, jeżeli wymaga tego 

specyfika oraz szczególny charakterem zakładów pracy, w których odbywają się 

praktyki na podstawie skierowania. 

19. Słuchacz zobowiązany jest do przedłożenia kierownikowi praktyk dokumentacji 

potwierdzającej odbycie praktyki (dziennika praktyk zawierającego pozytywną opinię 

opiekuna praktyk). 

20. Zaliczenia i oceny praktyk dokonuje kierownik praktyk na podstawie dziennika 

praktyk oraz analizy dokumentacji praktyk. 

21. Brak zaliczenia praktyki jest jednoznaczny z koniecznością jej powtórzenia. 

22. Słuchacz, który nie odbył wymaganej w programie studiów podyplomowych  

praktyki, nie uzyskuje kwalifikacji zawodowych przewidzianych w programie studiów 

podyplomowych. 

23. Dziennik praktyk słuchacza pozostaje w dokumentacji Wyższej Szkoły Demokracji w 

Grudziądzu. 


