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REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH 

obowiązujący w Tarnowskiej Szkole Wyższej dla słuchaczy studiów podyplomowych: 

 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin określa zasady organizowania, realizowania, nadzorowania  

i zaliczania praktyk zawodowych określonych programami studiów realizowanych 

w Tarnowskiej Szkole Wyższej.  

2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

2.1. TSzW – Tarnowską Szkołę Wyższą; 

2.2. praktyki – praktyki zawodowe; 

2.3. Szkoła Ćwiczeń – instytucja przyjmująca słuchacza w celu odbycia praktyk 

zawodowych, z którą TSzW podpisała porozumienie współpracy; 

2.4. instytucje – podmiot gospodarczy, organ administracji samorządu lokalnego, 

oraz jednostka organizacyjna w której student odbywa praktyki; 

2.5. opiekun praktyk – osoba wyznaczona przez instytucje sprawująca 

bezpośrednią opiekę nad słuchaczami oraz monitorująca przebieg praktyk; 

2.6. koordynatora ds. kształcenia praktycznego – osoba wyznaczona przez 

Dziekan WNS TSzW do organizacji i nadzorowania praktyk na danym 

kierunku studiów; 

§ 2 

1. Praktyki są integralną częścią programu kształcenia dla danego kierunku studiów  

i mają charakter obowiązkowy. 

2. Zasadniczym celem praktyk jest gromadzenie doświadczeń i poszerzenie o aspekt 

praktyczny nabytej w trakcie studiów wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych. 

§ 3 

W uzasadnionych przypadkach słuchacz może ubiegać się o zaliczenie wykonywanej 

pracy zawodowej, odbytego stażu, bądź prowadzonej działalności gospodarczej na 

poczet praktyk – o ile profil pracy, stażu bądź prowadzonej działalności jest zgodny  

z założeniami programowymi praktyk danego kierunku i trwał nie krócej niż 5 lat.  
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§ 4 

1. Praktyki mogą odbywać się w wybranej przez słuchacza instytucji, w kraju lub/i  

za granicą, której profil działania umożliwia studentowi zrealizowanie celów praktyk  

i osiągnięcie efektów kształcenia. 

2. Praktyki powinny odpowiadać charakterowi studiów na TSzW oraz być 

dostosowana do wybranej przez studenta specjalności. 

§ 5 

1. Słuchacz przed realizacją każdej praktyki jest zobowiązany pobrać z Dziekanatu  

i uzupełnić o wskazane dane: 

1.1 Skierowanie na praktykę (wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu); 

1.2 Zgodę na odbycie praktyk (wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu); 

1.3 dwa egzemplarze Porozumienia w sprawie organizacji praktyk  

(wzór stanowi  załącznik nr 3 do Regulaminu). 

2. Jeden egzemplarz Porozumienia pozostaje w aktach osobowych słuchacza, drugi,  

za pośrednictwem słuchacza, przekazywany jest do instytucji, w której słuchacz 

odbywa praktykę.  

§ 6 

1. Słuchacz zobowiązany jest do zrealizowania praktyk zgodnie z instrukcją praktyk,  

a ponadto do: 

1) przestrzegania zasad odbywania praktyk określonych przez TSzW; 

2) przestrzegania ustalonego w zakładzie pracy porządku i dyscypliny pracy; 

3) przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej; 

4) przestrzegania obowiązujących regulaminów, zwyczajów oraz ustaleń opiekuna 

praktyk; 

5) przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz 

ochrony poufności danych w zakresie określonym przez organizatora praktyk; 

6) w sytuacjach, w których wymaga tego charakter Praktyk, zobowiązany jest do 

noszenia odzieży i obuwia ochronnego (lub/i innych elementów 

zabezpieczających przed urazami) oraz identyfikatora; 

7) realizacji czynności zleconych przez kierownictwo zakładu pracy lub 

upoważnienie osoby. 
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§ 7 

Przed przystąpieniem do odbycia praktyk słuchacz: 

1) dokonuje ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków i innych 

okoliczności specyficznych dla danego kierunku studiów oraz miejsca 

odbywania praktyk; 

2) ubiega się o wydanie zaświadczenia lekarskiego; 

3) zapoznaje się z Regulaminem praktyk zawodowych, Instrukcją praktyk oraz 

obowiązującą dokumentacją praktyk; 

4) bierze udział w obowiązkowym szkoleniu prowadzonym przez opiekuna praktyk 

z ramienia TSzW. 

§ 8 

1. Po spełnieniu wymagań określonych w §4 i §6 słuchacz nawiązuje współpracę  

z instytucją, w której będzie odbywał praktyki a następnie przedkłada 

opiekunowi praktyk Regulamin praktyk zawodowych, Instrukcję praktyk oraz 

dokumentację praktyk. 

§ 9 

1. W celu koordynacji prac związanych z organizacją Praktyk Dziekan TSzW 

powołuje koordynatora ds. kształcenia praktycznego dla danego kierunku 

studiów. 

2. Do zadań koordynatora ds. kształcenia praktycznego należy: 

1) organizacja szkolenia dla słuchaczy w sprawie organizacji praktyk; 

2) informowanie słuchaczy o miejscach odbycia praktyk; 

3) akceptacja wybranej przez słuchacza instytucji, jako miejsca odbywania 

praktyk; 

4) współpraca ze Szkołami Ćwiczeń i innymi instytucjami w zakresie 

realizacji zadań związanych z praktykami; 

5) merytoryczny nadzór nad odbywanymi przez słuchacza praktykami; 

6) rozliczenie słuchaczy z realizacji praktyk; 

7) po dostarczeniu przez słuchacza obowiązującej dokumentacji praktyk, 

szczegółowa jej weryfikacja i dokonanie wpisu do karty okresowych 

osiągnięć. 

3. Zaliczenie całości praktyk jest niezbędne dla ukończenia przez słuchacza 

studiów podyplomowych. 
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4. Dokumentacja praktyk wypełniona w sposób nieprawidłowy (brak pieczątek, 

podpisów, brak dat, niespójne daty itd.) bądź niepełny (brak Porozumienia albo 

Dziennika Praktyk) zostają zwrócona słuchaczowi w celu uzupełnienia bądź 

skorygowania w sposób ustalony ze słuchaczem. 

§ 10 

1. TSzW nie zwraca słuchaczowi żadnych kosztów poniesionych z tytułu 

odbywania praktyk. 

2. W związku z ust.1 słuchaczowi nie przysługują żadne roszczenia finansowe  

w stosunku do TSzW. 

3. Praca studenta na rzecz organizatora praktyk ma charakter nieodpłatny,  

z zastrzeżeniem ust.4. 

4. W przypadku gdy organizator praktyk zdecyduje o możliwości otrzymania przez 

słuchacza wynagrodzenia z tytułu pracy wykonywanej w trakcie odbywania 

praktyk, stosowna umowa zawierana jest pomiędzy organizatorem praktyki  

a słuchaczem, bez pośrednictwa TSzW. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Praktyk 

 

 

SKIEROWANIE NA PRAKTYKĘ 

 

 

 

Tarnów, dn. …………………….. 

 

 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o umożliwienie Pani/Panu………………………..……… 

słuchaczowi Tarnowskiej Szkoły Wyższej kierunku…………………………………………. 

…………………………………………………………………….semestr……………….……. 

odbycia……………………………..…. praktyki zawodowej w wymiarze……….… godzin. 

  (rodzaj praktyki) 

Proszę również o wyznaczenie Opiekuna praktyki, który będzie miał 

bezpośredni nadzór nad słuchaczem odbywającym praktykę, zapozna go  

z obowiązującymi w Państwa Instytucji przepisami, wyznaczy zadania do realizacji 

oraz dokona stosownych wpisów w dokumentacji, potwierdzającej zrealizowanie 

praktyki. 

Na podstawie deklaracji zgody na realizację praktyk zostanie podpisane przez 

Tarnowską Szkołę Wyższą porozumienie w sprawie prowadzenia praktyk.  

Przed rozpoczęciem praktyk Tarnowska Szkoła Wyższa przekaże zakładowi pracy 

przyjmującemu słuchacza na praktyki jeden egzemplarz podpisanego porozumienia. 

 

Bardzo dziękuję za przychylność z Państwa strony. 

 

 

Z poważaniem 

 

……………………………………… 

Podpis Dziekana lub Prodziekana 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu Praktyk 

 

 

……………………………… dnia …………………… 

 

 

 

 

ZGODA NA ODBYCIE PRAKTYKI 

 

 

 

Wyrażam zgodę na odbycie praktyki zawodowej przez słuchacza Tarnowskiej Szkoły Wyższej  

 

Pana/Panią ………………………………………… w …………………………………..……………… 

 

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

(nazwa i adres Instytucji) 

 

 

w okresie od dnia …………………….……do dnia ………………..……………. 

 

 

 

Opiekunem słuchacza podczas odbywania praktyki będzie: ………………………...............……... 

      (imię i nazwisko Opiekuna) 

 

 

………….…………………………… 

(Pieczęć i Podpis Kierownika Instytucji) 

 

 

 

ZATWIERDZAM ……………………………………………….. 

      (Podpis koordynatora z ramienia TSzW) 
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu Praktyk 

 

P O R O Z U M I E N I E 

w sprawie organizacji praktyk zawodowych 

 

 

zawarte w ……………………………..……. w dniu ………………..……………………….r. 

pomiędzy: 

Tarnowską Szkołą Wyższą z siedzibą w Tarnowie ul. Mościckiego 27 zwaną dalej 

Uczelnią reprezentowaną przez Dziekana Wydziału Nauk Stosowanych  

a  

……………………….……………………………………………………………… z siedzibą  

w ………………………………….zwaną dalej Instytucją reprezentowaną przez ………… 

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

§ 1 

Uczelnia kieruje, a Instytucja zobowiązuje się w okresie od ……………… do ………….. 

przyjąć Pana/Panią …………………………………………… słuchacza.……….semestru, 

studiów podyplomowych kierunku….........................................……………………………. 

w celu odbycia praktyki zawodowej. 

§ 2 

1. Celem praktyki jest przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu,  

a w szczególności konfrontacja zdobytej w czasie studiów wiedzy teoretycznej  

z praktyką. 

2. Praktyka ma charakter wolontariatu. 

§ 3 

Instytucja zobowiązuje się do: 

1. zapoznania z dokumentami dotyczącymi organizacji praktyk przez Uczelnię; 

2. zapewnienia słuchaczowi realizację praktyki zgodnie z przedłożoną Instrukcją 

praktyki; 

3. zapewnienia słuchaczowi opiekuna praktyki; 

4. umożliwienia opiekunowi sprawowania nadzoru dydaktycznego oraz warunków 

współpracy ze słuchaczem odbywającym praktykę; 

 

 



 

8 
 

5. zapoznania słuchacza z regulaminem pracy, przepisami bezpieczeństwa  

i higieny pracy, przepisami o bezpieczeństwie przeciwpożarowym, ochronie 

tajemnicy państwowej i służbowej oraz innymi aktami prawa wewnętrznego 

obowiązującymi słuchacza w czasie praktyki; 

6. w razie wypadku – sporządzania dokumentacji powypadkowej dla słuchacza, 

który uległ wypadkowi w związku z odbywaniem praktyki. 

§ 4 

Instytucja może zawrzeć umowę o pracę ze słuchaczem odbywającym praktykę lub 

zatrudnić go na umowę cywilnoprawną na zasadach określonych odrębnymi 

przepisami prawa, o czym zobowiązuje się bezzwłocznie powiadomić Uczelnię. 

§ 5 

1. Uczelnia zobowiązuje się do: 

1) sprawowania, poprzez opiekuna praktyk z ramienia TSzW, kontroli i oceny 

tych praktyk, 

2) pozostawania w stałym kontakcie z Instytucją w zakresie objętym praktyką, 

zasięgania opinii o organizacji i przebiegu praktyk oraz przedstawienia 

wniosków co do efektywności praktyk, 

3) odwołania z praktyk słuchacza (odbywającego praktykę na podstawie 

skierowania) w wypadku, gdy naruszy on w sposób rażący dyscyplinę pracy, 

lub jeśli zachowanie studenta spowodowało zagrożenie życia lub zdrowia. 

§ 6 

Wszelkie sprawy, mogące wyniknąć z niniejszego porozumienia rozstrzygają: ze strony 

Uczelni Rektor lub osoba przez niego upoważniona, że strony Instytucji (Kierownik, 

Dyrektor, Prezes, Właściciel ) lub osoba przez niego upoważniona. 

§ 7 

Niniejsze Porozumienie sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

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

Podpis osoby reprezentującej Instytucję                               Podpis Dziekan TSzW lub osoby upoważnionej 


