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REGULAMIN  
STUDENCKICH   PRAKTYK 

ZAWODOWYCH 

 
§ 1 

1. Niniejszy regulamin określa zasady organizowania, odbywania, monitorowania, nadzorowania                         
i zaliczania studenckich praktyk zawodowych objęty programami studiów w Tarnowskiej Szkole 
Wyższej oraz wskazuje zadania i obowiązki organizatorów i uczestników praktyk. 

2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 
1) TSzW – Tarnowską Szkołę Wyższą; 
2) Praktyki - studenckie praktyki zawodowe; 
3) Szkoła Ćwiczeń - instytucja przyjmująca studenta w celu odbycia studenckich praktyk 

zawodowych, z którą TSzW podpisała porozumienie o współpracy; 
4) zakład pracy – podmiot gospodarczy, organ administracji samorządu lokalnego, oraz 

jednostka organizacyjna w której student odbywa praktyki;  
5) opiekun praktyk – osoba wyznaczona przez Szkołę Ćwiczeń lub zakład pracy sprawująca 

bezpośrednią opiekę nad studentem, oraz monitorująca przebieg praktyk; 
6) opiekun praktyk z ramienia TSzW – osoba wyznaczona przez  Dziekana TSzW                                 

do organizacji i nadzorowania studenckich praktyk. 
 

§ 2 
1. Zasadniczym celem Praktyki jest gromadzenie doświadczeń i poszerzenie nabytej w trakcie studiów 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych o aspekt praktyczny. 
2. Praktyki mają na celu: 

1) rozwijanie umiejętności wykorzystywania wiedzy zdobytej na studiach i poszerzanie jej                      
o osobiste doświadczenia; 

2) kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. 
umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, pracy zespołowej, nawiązywania kontaktów, 
prowadzenia negocjacji; 

3) kształtowanie postawy otwartości na nowe doświadczenia, rzetelności i sumienności                        
w podejściu do nowych wyzwań; 

4) nabycie umiejętności analizowania pracy własnej oraz jej efektów;  
5) przygotowanie studenta do samodzielnego, odpowiedzialnego wykonywania powierzonych 

zadań; 
6) stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej na rynku pracy; 
7) nabycie umiejętności wykorzystania znajomości  języków obcych. 

 
§ 3 

1. Praktyki są integralną częścią programu kształcenia i przygotowania do pracy zawodowej                         
w zależności od kierunku studiów o obowiązkowym lub nieobowiązkowym charakterze. 

2. Praktyki mogą odbywać się w wybranym przez studenta podmiocie gospodarczym lub instytucji,                  
w kraju lub za granicą, których profil działania umożliwia studentowi zrealizowanie celów opisanych 
w planie i programie studiów: 

1) studenci pracujący za granicą mogą odbywać Praktyki w zakładzie pracy zgodnie ze  
studiowaną specjalnością oraz Instrukcją dotyczącą Praktyki zawodowej; 

a) potwierdzeniem odbycia Praktyk jest Dziennik Praktyk oraz dokumentacja wymagana 
do zaliczenia Praktyk. 

3. Praktyki powinny odpowiadać charakterowi studiów na TSzW oraz być dostosowana do wybranej 
przez studenta specjalności. 

 
§ 4 

1. Student odbywający Praktyki w zakładzie pracy lub Szkole Ćwiczeń.  
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2. Student ma prawo: 
1) wskazać miejsce praktyk, w którym zamierza odbyć Praktyki; 
2) ubiegać się o przyjęcie na Praktyki przez  zakłady pracy ( np. Szkoły Ćwiczeń, gabinety 

kosmetyczne) współpracujące z TSzW. 
3. Przed realizacją praktyk należy  pobrać i wypełnić List intencyjny – skierowanie ( Załącznik Nr 2), 

dwa egzemplarze Porozumienia ( Załącznik Nr 3) oraz jeden egzemplarz Deklaracji praktyk                      
( Załącznik Nr 1) i uzupełniony o wskazane dane złożyć u opiekuna praktyk z ramienia TSzW,  

4. Wyżej wymienione dokumenty uzupełnione o wskazane dane powinny być złożone w dziekanacie 
TSzW  w celu weryfikacji, zarejestrowania i złożenia właściwego podpisu.   

5. Po podpisaniu porozumienia ze strony TSzW, jeden egzemplarz pozostaje w aktach osobowych 
studenta. Drugi, za pośrednictwem studenta, przekazywany jest do zakładu pracy. 

 
§ 5 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student 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/specjalności i nie trwa krócej niż czas trwania Praktyk określonych  planami 
studiów  i programem kształcenia;                                                                      

1) w powyższej sytuacji można złożyć podanie do Dziekana TSzW  wraz z odpowiednim 
uzasadnieniem oraz zaświadczeniem potwierdzającym spełnienie wskazanych wymogów               
(tj. okres zatrudnienia, stanowisko, zakres obowiązków). Podanie należy składać w terminie 
1 miesiąca od rozpoczęcia semestru; 

2) student może ubiegać się o zwolnienie tylko z praktyk obserwacyjnych i asystenckich; 
3) decyzję w sprawie zaliczenia lub niezaliczenia wykonywanej pracy w poczet Praktyk 

podejmuje Dziekan TSzW; 
4)  od decyzji, o której mowa w pkt.2, przysługuje odwołanie do Rektora TSzW. 

 
§ 6 

1. Student zobowiązany jest do zrealizowania Praktyk zgodnie z ustalonym programem, 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.  
 

§ 7 
1. Przed przystąpieniem do odbycia Praktyk, student:  

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 Dziennikiem Praktyk, Regulaminem studenckich praktyk zawodowych oraz 

Instrukcją praktyki; 
4) bierze udział w szkoleniu prowadzonym przez opiekuna praktyk z ramienia TSzW. 

 
§ 8 

1. Dokumentem właściwym dla rejestracji terminów odbywania Praktyk oraz czynności 
merytorycznych realizowanych podczas praktyk jest Dziennik Praktyk ( Załącznik Nr 4). 

2. Student obowiązany jest do systematycznego, starannego i czytelnego dokonywania zapisów                            
w Dzienniku Praktyk zgodnie z jego strukturą. 

3. Dziennik Praktyk powinien być złożony przez studenta do dziekanatu na koniec semestru, w którym 
zakończył Praktyki, nie później niż w terminie przewidzianym dla składania indeksu. 
 

§ 9 
1. Po spełnieniu wymagań określonych w § 4 i § 7 student nawiązuje współpracę z zakładem pracy                    

w którym odbywa Praktyki (opiekunem praktyk), a następnie: 
1) przedstawia opiekunowi praktyk Regulamin studenckich praktyk zawodowych, Instrukcję 

praktyk oraz Dziennik Praktyk; 
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2) przedkłada opiekunowi praktyk dokumenty potwierdzające ubezpieczenie oraz 
potwierdzenie aktualnych badań, specyficznych dla danego miejsca praktyk; 

3) opracowuje wraz opiekunem praktyk szczegółowy plan praktyk i harmonogram praktyk -  
ustalany nie później niż na tydzień przed ich rozpoczęciem: 

a) w planie szczegółowym są określone: stanowiska, na których będzie pracował student 
oraz wykonywane prace – zestawione w odniesieniu do zakładanych efektów 
kształcenia; 

b) w harmonogramie praktyk określane są terminy i ustalane godziny realizacji praktyk 
(zgodnie z planem praktyk); 

4) stawia się w wyznaczonym terminie i uczestniczy w obowiązkowych szkoleniach (w tym 
szkolenie BHP);  

5) sumiennie wykonuje zadania zlecone przez opiekuna praktyk;   
6) jest obowiązkowo obecny na praktyce; 

a) dopuszcza się  usprawiedliwioną nieobecność na trzymiesięcznej praktyce wynoszącą 
w sumie co najwyżej  3 dni robocze. Student jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie  
opiekunowi praktyk  każdą usprawiedliwioną (zwolnienie lekarskie) nieobecność na 
praktykach. Nieobecności, wykraczające ponad dozwolone, student zobowiązuje się 
odpracować w terminie uzgodnionym z opiekunem praktyk. 

7) dokumentuje przebieg Praktyk zgodnie z zasadami określonymi  w §8 i uzyskuje 
potwierdzenie codziennego odbycia Praktyk ze wskazaniem czasu trwania, liczby godzin 
(wraz z podsumowaniem) wykonywanych zadań, obserwowanych lub prowadzonych 
czynności: 

a)  w opisie dnia roboczego powinien zwracać uwagę na zagadnienia związane                                 
z osiąganiem wymaganych efektów kształcenia; 

8) sporządza scenariusze obserwowanych zajęć /  lekcji  -  zgodnie z Instrukcją Praktyk,  
9)  opracowuje konspekty samodzielnie prowadzonych  zajęć / lekcji, przygotowuje 

niezbędne  materiały, narzędzia i pomoce -  przedstawia opiekunowi praktyk w terminie  
umożliwiającym omówienie i korektę -  zgodnie z Instrukcją Praktyk;  

10) konsultuje z opiekunem praktyk zdobyte informacje, własne spostrzeżenia i dokumentację; 
11) aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na temat obserwowanych zajęć i samodzielnie 

realizowanych zadań; 
12) sporządza samoocenę (autoanaliza i autorefleksja po odbytych praktykach);  
13) dokonuje oceny stopnia osiągnięcia założonych efektów  kształcenia; 
14) zabiega o uzyskanie opinii o przebiegu Praktyk i o ocenę stopnia osiągnięcia założonych 

efektów  kształcenia; 
15) sporządza sprawozdanie z odbytych Praktyk; 

2. Oprócz Dziennika Praktyk student gromadzi dodatkowe dokumenty, potwierdzające nabyte przez 
niego określone kompetencje (konspekty i scenariusze zajęć, karty pracy, wydruki artykułów, 
opracowania, itp.) stanowiące razem z Dziennikiem Praktyk jego portfolio. 

 
§ 10 

1. Ogólny zarys  zadań studenta w ramach Praktyk: 
1) zapoznaje  się z  przepisami   BHP   oraz  statutem, zarządzeniami, regulaminami, 

ustaleniami obowiązującymi w instytucji;    
2) zdobywa wiedzę na temat przepisów resortowych  (ustawy, zarządzenia, rozporządzenia); 
3) poznaje strukturę organizacyjną, zakres działania i zasady funkcjonowania wybranych 

zakładów pracy związanych z realizacją zadań bezpośrednio powiązanych z kierunkiem                     
i specjalnością studiów; 

4) poznaje formy, techniki i metody, narzędzia, rozwiązania metodyczne i organizacyjne, 
wyposażenie techniczne oraz obieg dokumentów  w  zakładzie pracy; 

5) uczestniczy w różnych formach działalności pod nadzorem opiekuna praktyk, 
umożliwiających osiągnięcie założonych efektów kształcenia.  

 
§ 11 

1. Oczekiwania wobec opiekunów praktyk: 
1)  przyjęcie studenta na Praktyki w zakładzie pracy i organizacja niezbędnych szkoleń; 
2) merytoryczna opieka nad studentem oraz pełnienie funkcji jego bezpośredniego 

przełożonego,  w tym: 
a) opracowanie wraz ze studentem plan i harmonogram praktyk; 
b) wyznaczanie i rozliczanie dziennych zadań – zgodnie z opracowanym 

szczegółowym programem Praktyk; 
c) potwierdzanie prac wykonanych przez studenta w Dzienniku Praktyk; 
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d) omawianie zajęć i czynności obserwowanych przez studenta; 
e) szczegółowe analizowanie przygotowywanych przez studenta scenariuszy, 

pomocy i materiałów, omawianie prowadzonych zajęć/ lekcji lub innych czynności 
(ewaluacja) z ustaleniem mocnych, słabych stron i wniosków; 

f) wyznaczanie studentowi zadań do samodzielnego wykonania mających na celu 
samodoskonalenie ( np. zgłębienie wiedzy na określony temat); 

g) monitorowanie zachowania i pracy studenta – sporządzenie opinii o przebiegu 
Praktyk; 

h) sporządzenie oceny stopnia osiągnięcia założonych efektów  kształcenia; 
i) potwierdzenie odbycia praktyk. 

2. Okresowy kontakt z opiekunem praktyk z ramienia TSzW, w zakresie oceny postępowania studenta - 
reagowanie na ewentualne nieprawidłowości. 

 
§ 12 

1. W celu koordynacji prac związanych z organizacją Praktyk Dziekan TSzW powołuje opiekuna praktyk 
z ramienia TSzW.  

2. Do zadań opiekuna praktyk z ramienia TSzW należy:  
1) organizacja szkolenia dla studentów w sprawie organizacji Praktyk; 
2) informowanie studentów o możliwościach odbycia praktyk; 
3) akceptacja wybranego przez studenta podmiotu gospodarczego lub instytucji, jako 

miejsca Praktyk; 
4) współpraca ze Szkołami Ćwiczeń i  zakładami pracy w zakresie realizacji zadań 

związanych z Praktykami; 
5) merytoryczny nadzór ze strony TSzW nad odbywanymi przez studentów Praktykami;  
6) rozliczenie studenta z realizacji Praktyk; 
7) dokonanie odpowiedniego wpisu do indeksu – po dostarczeniu przez studenta 

obowiązującej dokumentacji. 
3. Opiekun praktyk z ramienia TSzW może dokonać kontroli przebiegu Praktyk, w tym zwłaszcza 

obecności studenta, a także realizacji zleconych czynności oraz zastosowania się do zasad 
organizacyjnych przyjętych w zakładzie pracy.  

4. Zaliczenie lub odmowa zaliczenia całości lub części Praktyk należy do opiekuna praktyk z ramienia 
TSzW; 

1) zaliczenie całości Praktyk jest niezbędne dla dopuszczenia studenta do obrony pracy 
dyplomowej; 

2) dokumenty wypełnione w sposób nieprawidłowy (brak pieczątek, podpisów, brak dat, 
niespójne daty itd.) bądź niepełny (brak Porozumienia albo Dziennika Praktyk) zostają 
zwrócone studentowi w celu uzupełnienia bądź skorygowania w sposób ustalony ze 
studentem. 

 
§ 13 

1. Warunkiem zaliczenia praktyk jest złożenie przez studenta kompletu dokumentów potwierdzających 
przebieg Praktyk wymienionych w § 9  potwierdzonych przez opiekuna praktyk i opatrzonych 
pieczęciami zakładu pracy; 

1) do Dziennika Praktyk student zobowiązany jest załączyć konspekty i scenariusze w ilości 
wskazanej w Instrukcji dotyczącej praktyki zawodowej. 
 

§ 14 
1. TSzW nie zwraca studentowi żadnych kosztów z tytułu odbywania Praktyk. 
2. W związku z ust.1 studentowi 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 studenta 

wynagrodzenia z tytułu pracy wykonywanej w trakcie odbywania Praktyk, stosowna umowa 
zawierana jest pomiędzy organizatorem praktyki a studentem, bez pośrednictwa TSzW. 
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Załącznik Nr 1 
do Regulaminu Praktyk 

 
……………………………… dnia ……………………         

 

DEKLARACJA PRAKTYK 

                                                                   Tarnowska Szkoła Wyższa 
  ul. Mościckiego 27 
    33-100 Tarnów 

 

Wyrażam zgodę na odbycie w ………………………….………………………………………………………………….. 
                                    (nazwa zakładu pracy) 

 

 …………………………...………………………………………………………………………………...……................ praktyki zawodowej  
                              (adres, nr telefonu) 

 
w okresie od dnia ……………………………………………….….do dnia…………………………..……………. przez Pana/Panią  

 

………………………………….…………………………………… 
(imię i nazwisko studenta) 

 

Nr albumu: …………………………………………..……………… 

Kierunek studiów:…………………………………………..…..  

Specjalność:…………………………………………………………. 

Rok studiów /semestr………………………………………….                             

Specjalność :…………………………………………………….. 

 

Bezpośrednim opiekunem studenta będzie: ………………………………………….…………………………….. 
                                                                                                                                      (imię i nazwisko) 

 

……………………………………………  
(pieczęć podpis) 

 
 
 
 
 
                       Niniejszym oświadczam, że praktyk odbywać będę w………..…………………………………………………… 
 
 

……………………………………………  
(podpis studenta/ki) 

 
  
 
 

ZATWIERDZAM ………………………………………………..  
(podpis opiekuna z ramienia TSzW)  
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Załącznik Nr 2 
do Regulaminu Praktyk 

 

 

 

 
LIST INTENCYJNY 

 
-  SKIEROWANIE NA PRAKTYKI 

 

 
 

                         Tarnowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Tarnowie ul. Mościckiego 27 zwraca się                            
 
 
z uprzejmą prośbą o pomoc studentowi ……….………………………….………………………………..….………………… 
                                                                                                                                             (imię i nazwisko studenta) 
 

Nr albumu: …………………………………………..……………… 

Kierunek studiów:…………………………………………..…..  

Specjalność:…………………………………………………………. 

Rok studiów /semestr………………………………………….                             

Specjalność :…………………………………………………….. 

 

w realizacji zadań wynikającego z planu studiów i programu kształcenia polegających na 

konieczności odbycia praktyk studenckich w wymiarze………………………………………………..…………… 

                      Prosimy również o wyznaczenie opiekuna praktyk, który będzie miał bezpośredni 

nadzór nad studentem odbywającym praktyki, zapozna go z obowiązującymi w zakładzie pracy 

przepisami, wyznaczy zadania do realizacji oraz dokona stosownych wpisów, potwierdzających 

zrealizowanie praktyki. 

                        Na podstawie deklaracji zgody na realizację praktyk zostanie podpisane przez 

Tarnowską Szkołę Wyższą porozumienie w sprawie prowadzenia studenckich praktyk. Przed 

rozpoczęciem praktyk Tarnowska Szkoła Wyższa przekaże zakładowi pracy przyjmującemu 

studenta na praktyki jeden egzemplarz podpisanego porozumienia. 

 

                                                                      Serdecznie dziękujemy za przychylność z Państwa strony. 

 

Z poważaniem. 

 
 
Tarnów, dnia ……………………                                                               

 



Tarnowska Szkoła Wyższa  ul. Mościckiego 27 
33-100 Tarnów 

 
 

 

 

Załącznik Nr 3 
do Regulaminu Praktyk 

 

 

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

  

w  sprawie organizacji praktyk 

studenckich  
 

 
  

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, dr Magdalenę Peterek,  

 

a  ……………………….……………………………………………………………………………………..……………….………………………...…  

zwaną dalej Zakładem pracy 

 

reprezentowaną przez ……………………………………………….…………………………..…….………….….…………………..………  

o następującej treści:  

§ 1. 

Uczelnia kieruje, a Zakład Pracy  zobowiązuje się w okresie od……………………………………………….……………….  

 

do …………………………………..…...... przyjąć studenta/kę ……………………….……………………………………………………...  

………………….… roku studiów Wydziału Nauk Stosowanych Tarnowskiej Szkoły Wyższej, kierunku 

............................................................... w specjalności ….…………………………………………………………… w celu odbycia 

praktyk studenckich.  

§ 2. 

1. Celem praktyk jest przygotowanie studentów do wykonywania zawodu, a w szczególności 

konfrontacja zdobytej w czasie studiów wiedzy teoretycznej z praktyką. 

2. Praktyki mają charakter wolontariatu. 

§ 3. 

1. Zakład  pracy zobowiązuje się  do:  

1) zapoznania z dokumentami dotyczącymi organizacji praktyk przez Uczelnię; 

2) zapewnienia studentom realizacji praktyk zgodnie z przedłożonym programem praktyk; 
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3) zapewnienia studentowi opiekuna praktyk; 

4) umożliwienia opiekunowi sprawowania nadzoru dydaktycznego oraz warunków współpracy ze 

studentem odbywającym praktyki; 

5) zapoznania studenta z regulaminem pracy, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

przepisami  o bezpieczeństwie przeciwpożarowym, ochronie tajemnicy państwowej  i służbowej 

oraz innymi aktami prawa wewnętrznego obowiązującymi studenta w czasie praktyk; 

6) w razie wypadku – sporządzania dokumentacji powypadkowej dla studenta, który uległ 

wypadkowi w związku z odbywaniem praktyk. 

 

§ 4. 

Zakład pracy może zawrzeć umowę o pracę ze studentem odbywającym praktyki 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 Zakładem pracy w zakresie objętym praktyką, zasięgania 

opinii o organizacji i przebiegu praktyk oraz przedstawienia wniosków co do efektywności 

praktyk,  

3)  odwołania z praktyk studenta (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. 

Uczelnia skieruje na praktyki jedynie studenta ubezpieczonego od następstw nieszczęśliwych wypadków 

(NW) i odpowiedzialności cywilnej oraz posiadającego wymagane zaświadczenie lekarskie. 

 

§ 7. 

Wszelkie sprawy, mogące wyniknąć z niniejszego porozumienia rozstrzygają: że strony Uczelni – Rektor 

lub osoba przez niego upoważniona, że strony Zakładu pracy – Dyrektor ( prezes, właściciel ) lub osoba 

przez niego upoważniona.  

§ 8. 

Niniejsze Porozumienie sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron.  

 

 

 

 

……………………………………                                                                        ……………………………………… 

Dyrektor                                                                                                                                             Dziekan 

zakładu pracy                                                                                                                                      Tarnowskiej Szkoły Wyższej 
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