
 

 

 

Regulamin praktyk studenckich 

Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin praktyk studenckich określa zasady organizowania, odbywania i zaliczania 

praktyk studenckich w ramach studiów realizowanych na Wydziale Biologii i Ochrony 

Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. 

2. Podstawę prawną i wymiar obowiązkowych praktyk zawodowych stanowią: 

a) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861) 

na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z w związku z art. 2 ust. 1 pkt 7 i art. 12 ustawy  

z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób 

zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (tekst jednolity  

Dz. U. z 2013r. poz. 737).  

b) Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego: nr 68/2017 oraz 175/2018,  

wraz z załącznikami. 

c) Uchwała Senatu UŚ nr 117/2013. 

d) Plany i programy dla każdego z kierunków prowadzonych na Wydziale Biologii  

i Ochrony Środowiska. 

3. Obowiązkowe praktyki zawodowe mają na celu doskonalenie i zastosowanie 

nabytych, w toku studiów I stopnia, wiadomości teoretycznych, umiejętności 

praktycznych i kompetencji społecznych, w rzeczywistych warunkach pracy. 

Dodatkowym celem praktyk jest rozwijanie aktywności i przedsiębiorczości 

studentów. 

4. Praktyce przypisuje się punkty ECTS. Wymiar godzinowy praktyk (w godzinach 

lekcyjnych, po 45 minut każda) określa plan studiów danego kierunku.  

 

II. Organizacja praktyk 
 

1. Za organizację praktyk studenckich odpowiada Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony 

Środowiska.  

2. Bezpośrednim zwierzchnikiem studenta w czasie praktyki jest powołany przez 

Dziekana kierunkowy opiekun praktyk, a ze strony Zakładu Pracy – zakładowy 

opiekun praktyk lub osoba przez niego wskazana.  

3. Student samodzielnie poszukuje instytucji, w której będzie odbywać praktyki  

i samodzielnie je organizuje, tj. uzgadnia indywidualny zakres obowiązków i zadań  

w danej instytucji. 



 

 

4. Praktyki zawodowe, mogą być realizowane podmiocie gospodarczym lub  instytucji, 

której profil działania umożliwia studentowi zrealizowanie efektów kształcenia 

właściwych dla danego kierunku studiów. Okres praktyki obowiązkowej może być 

podzielony, student może ją odbywać w dwóch podmiotach. 

5. Zasadniczym terminem odbywania praktyk są miesiące wakacyjne po zakończeniu II 

roku studiów (IV semestr). W uzasadnionych przypadkach student może, po 

uzyskaniu pisemnej zgody Dziekana Wydziału, odbywać praktykę w innych 

terminach.  

6. Realizacja praktyk zawodowych nie powinna kolidować z udziałem studenta  

w zajęciach dydaktycznych.  

7. Praktyki studenckie, w wymiarze godzin lekcyjnych przewidzianych właściwym 

programem studiów, należy realizować zgodnie z wymiarem czasu pracy określonym 

w art. 129 i art. 131 Kodeksu pracy.  

8. Gdy student studiuje jednocześnie dwa kierunki, praktyki na obu kierunkach nie mogą 

być realizowane w tym samym czasie. 

9. Student odbywający praktyki powinien posiadać aktualną pracowniczą książeczkę 

zdrowia sanitarno-epidemiologiczną, jeżeli jest to wymagane w miejscu odbywania 

praktyki. 

10. Uczelnia (Wydział) nie pokrywa kosztów ponoszonych przez studentów z tytułu 

realizacji praktyk. 

11. Praktyki studenckie są nieodpłatne.  

12. Studenci, w okresie odbywania praktyk, objęci są ubezpieczeniem od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

 

III. Przebieg praktyk 
 

Obowiązki i prawa studenta 

 

1. Przed rozpoczęciem praktyk student odbywający praktyki zawodowe zobowiązany 

jest do:  

a) zapoznania się z Regulaminem Praktyk Studenckich; 

b) uczestnictwa w zebraniu z kierunkowym opiekunem praktyk zawodowych; 

c) wyszukania Zakładu Pracy, w którym zamierza odbyć praktyki; 

d) zgłoszenia Zakładu Pracy kierunkowemu opiekunowi praktyki celem akceptacji,  

w tym przedstawienia programu praktyki zapewniającego osiągnięcie wymaganych 

efektów kształcenia; 

e) złożenia u kierunkowego opiekuna praktyk podpisane oświadczenie o 

zobowiązaniu się do przestrzegania obowiązujących w Zakładzie Pracy przepisów 

(załącznik 4  

do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 68/2017); 



 

 

f) wypełnienia skierowania na praktykę (załącznik 3 do Zarządzenia Rektora 

Uniwersytetu Śląskiego nr 68/2017) oraz – w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach - porozumienia o organizacji praktyki zawodowej (załącznik 1a  

do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 175/2018); 

g) przedstawienia porozumienia do podpisu osobie reprezentującej Zakład Pracy,  

i Dziekanowi Wydziału. Do odbycia praktyki student może przystąpić dopiero po 

podpisaniu porozumienia przez obydwie strony. 

2. W trakcie odbywania praktyki student zobowiązany jest do: 

a) przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez Uczelnię (Wydział), 

b) wykonywania zadań wskazanych przez zakładowego opiekuna praktyk lub osoby 

przez niego wyznaczonej  

c) przestrzegania obowiązującego w Zakładzie Pracy porządku i dyscypliny pracy 

oraz przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej;  

d) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych; 

e) odbycia praktyki zgodnie z jej programem. 

3. Student ma prawo: 

a) do konsultacji i porad udzielanych przez kierunkowego opiekuna praktyk; 

b) do konsultacji i porad z zakładowym opiekunem praktyki;  

c) do odbycia praktyk w warunkach nieszkodliwych dla zdrowia w  rozumieniu 

przepisów prawa pracy; 

d) do zgłaszania kierunkowemu opiekunowi praktyk lub Dziekanowi nieprawidłowości 

naruszających zasady odbywania praktyk, dostrzeżonych w trakcie odbywania praktyki 

w Zakładzie Pracy. 

4. Po odbyciu praktyki student ma obowiązek: 

a) dostarczyć kierunkowemu opiekunowi praktyk: 

 raport z przebiegu praktyki (będącego integralną częścią załącznika nr 1a  

do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 175/2018) z czytelną pieczątką 

Zakładu Pracy oraz podpisem zakładowego opiekuna praktyk;  

 ankietę pracy studenta wypełnioną przez zakładowego opiekuna praktyk 

potwierdzającą spełnienie wymagań zgodnych z efektami kształcenia określonymi 

w sylabusach praktyk dla danego kierunku;  

 ankietę oceny Zakładu Pracy przez praktykanta; 

b) przestrzegać terminów rozliczania się z praktyk wynikających z planu studiów oraz 

organizacji roku akademickiego; 

5. Za czyny uchybiające godności studenta, student ponosi odpowiedzialność 

dyscyplinarną. 

6. Student ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy na terenie Zakładu 

Pracy, w którym odbywa praktyki. 



 

 

 

Obowiązki i prawa kierunkowego opiekuna praktyk 

 

1. Do obowiązków kierunkowego opiekuna praktyki należy: 

a) zorganizowanie spotkania zapoznającego studentów z programem i organizacją 

praktyki, obowiązkami i uprawnieniami studentów, oraz procedurą nadzorowania  

i zaliczania praktyki;  

b) kierowanie studentów na praktyki;  

c) akceptacja programu praktyki, zapewniającego osiągnięcie wymaganych efektów 

kształcenia; 

d) udzielanie porad studentom odbywającym praktyki; 

e) nadzorowania prawidłowego przebiegu i oceny praktyk; 

f) zbieranie dokumentacji praktyk i przekazania jej do dziekanatu; 

g) zaliczanie praktyk poprzez wprowadzenie ocen do systemu USOS oraz wpis  

w indeksie; 

2. Opiekun uprawniony jest do kontroli realizacji celów praktyki oraz do rozstrzygania, 

w porozumieniu z Zakładem Pracy reprezentowanym przez zakładowego opiekuna 

praktyk, wszelkich spraw związanych z przebiegiem praktyki. 

 

 

 

 

IV. Zaliczanie praktyk 

 

1. Podstawą zaliczenia praktyki studenckiej jest: 

a) odbycie praktyk w wymiarze godzin wymaganych planem studiów; 

b) raport z przebiegu praktyki oraz ankiety, o których mowa w dziale III przebieg 

praktyk pkt 4;  

c) spełnienie przez studenta wymagań zgodnych z efektami kształcenia, określonymi  

w sylabusach praktyk dla danego kierunku; 

2. Studenci mogą być zwolnieni z obowiązku odbywania praktyk zgodnie z zasadami 

ustalonymi przez Senat Uczelni (Uchwała 117/2013). 

3. Zaliczenie praktyki potwierdza kierunkowy opiekun praktyk poprzez wpis w systemie USOS 

oraz indeksie studenta.  

4. Student, który nie zaliczył praktyki nie może być dopuszczony do egzaminu 

dyplomowego. 

 

 


