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L Postanowienia ogdlne

Podstawowym zadaniem statutowym WyLszei Szkoly Spoleczno - Przyrodniczej im.
W. Pola w Lublinie jest ksztalcenie student6w w zakresie specjalnoSci zawodo\,vych oyaz
praktyczne przygotowanie ich do wykonywania zawodu. fednym z wa2niejszych
sposob6w realizacji tego celu s4 praktyki studenckie.

1'. Rodzaje i czas trwania zawodovvych praktyk studenckich okre6lajE programy studi6w
dla poszczeg6lnych kierunk6w i specjalno6ci.

2. Regulamin praktyk studenckich zostal opracowany zgodnie z przepisami
rozporz4dzenia R.M. z dnia L2 sierpnia L991. r. w sprawie studenckich praktyk
zawodowych [Dz. U. Nr 73 poz.323 zp62n.zm.),oraz ustawy z dnia 26 czerwca!997 r.
owyLszych szkolach zawodovvych [Dz. U. Nr 96 poz.590 zp62n. zm.).

3. Nale2y d42ye do tego, aby Student we wlasnym zakresie poszukiwal instytucji, w kt6rej
odbqdzie siq praktyka. Samodzielno6i Studenta pod tym wzglqdem nalezy uwahat, za
istotny element realizacji jednego z podstawowych cel6w praktyki - przygotowania do
wyj5cia poza mury Uczelni i rozpoczqcia samodzielnej aktywnoSci zawodowej. Uczelnia
w ramach obowiqzuj4cych przepis6w wspiera Studenta w sferze socjalnej podczas
realizacji praktyki stanowi4cej czqSe programu studi6w.

4. Uczelnia sprawuje nadz6r dydaktyczny i organizacyjny nad przebiegiem praktyk.
5. Uczelnia nie pokrywa koszt6w zwi4zanych z organizacj4 praktyk. Koszty wyzywienia

i zakwaterowania w czasie praktyki ponosz4 studenci.

II. Organizqcja prak$k
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Kierownik Ksztalcenia Praktyc znego zawiera porozumienia (umowy)
w sprawie realizacji praktyk studenckich zzal<ladami pracy i instytucjami, kt6rych profil
produkcji lub zakres dzialalnoSci jest praktycznym odpowiednikiem program6w
ksztalcenia z przedmiot6w zawodowych dla poszczeg6lnych kierunk6w i specjalno6ci
Uczelni. '

Szczeg6lowy program i harmonogram realizacji studenckich praktyk zawodowych
opracowujq Dziekani lub wyznaczeni przez nich Nauczyciele akademiccy wla5ciwych
kierunk6w i specjalno6ci.
Termin realizacji praktyki wynika z programu i harmonogramu studi6w dla danego
kierunku oraz specjalno6ci. Odbywanie praktyki nie moile kolidowai z innymi
przedsiqwziqciami dydaktycznymi wynikaj4cymi z programu studi6w.
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4. Miejsce praktyki powinno odpowiadai og6lnym celom praktyki wynikaj4cym
z programu. W czasie realizacii praktyki nalezy zwr6cii uwagq na uformowanie cech
osobowych zalecanych w opisie sylwetki absolwenta potrzebnych przy wykonywaniu
danego zawodu.

5. Realizacja praktyki powinna siq rozpocz4i po opanowaniu przez Studenta materialu
nauczania w stopniu wystarczaj4cym do osi4gniqcia cel6w praktyki.

6. Przed yozpoczqciem praktyki, Opiekun wyznaczony przez Dziekana przeprowadza ze
Studentami dwugodzinne zajqcia maj4ce na celu i zapoznanie z programem i celami
praktyki, sposobem prowadzenia dziennika praktyk oraz zasadami przestrzegania
regulaminu praktyk.
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1'. Z obowi4zku odbycia praktyki moze by(, zwolniony wyl4cznie Student, kt6ry pracuje
zawodowo zgodnie ze specjalno6ci4 ksztalcenia.

2. O zwolnienie z obowi4zku odbywania praktyk zawodowych moze ubiegai siq Studen!
kt6ry:

a. jest zatrudniony na podstawie umorn4r o pracq w instytucji gwarantuj4cej uzyskanie
o dp owie dni ch umi ej qtno 5 ci p raktyc zny ch

b. jest Studentem lub Absolwentem innej szkoly wyilszej lub zawodowej
i odbyl lub odbywa praktykg zawodow4 w trakcie nauki

c. prowadzi samodzielnie dzialalno66 gosp odarcz4
d. uczestniczy lub uczestniczyl w stazach i praktykach w przedsiqbiorstwach krajowych

lub zagranicznych gwarantuj4cych uzyskanie odpowiednich umiejqtnoSci praktycznych.
3. Decyzjq o zwolnieniu Studenta z odbywania praktyki podejmuje Dziekan

w oparciu o dokumenty wskazane w pkt. 2 tego paragrafu.
4. Odwolanie od decyzji Dziekana, Student moze skladai do Rektora. Decyzja Rektora jest

w takim przypadku ostateczna.
5. Studenci, kt6rzy z r6znych przyczyn fchorob a, ci42a, urlop macierzyriski itp.J, nie mog4

odbyi praktyki w okre6lonym terminie, winni ubiegai siq o uzyskanie zgody Dziekana
na odbycie jej w innym terminie.
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L. W celu zapewnienia odpowiedniego nadzoru merytorycznego nad praktykami, Dziekan
na wniofek Kierownika Katedry powoluje spoSr6d Nauczycieli akademickich Opiekuna
praktyk.

2. Nadz6r nad organizaci4 i przebiegiem praktyk zapewnia Kierownik Ksztalcenia
Praktyc znego zatrudniony przez Kan clerza.

3. Szczeg6lowe obowi4zki Opiekun6w merytorycznych praktyk okre6laj4 Dziekani.
4. Szczeg6lowe obowi4zki Kierownika Ksztalcenia Praktycznego okre5la Kanclerz.



ilL Obowiqzki instytucji przyjmujqcych studentdw na praktyki
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L. Instytucja przyjmuj4ca zobowi4zana jest do zapewnienia warunk6w niezbqdnych do
realizacji praktyki, zgodniez umow4 zawart4zUczelnia, a w szczeg6lno6ci:

a) Wznaczenia Zakladowego Opiekuna Praktyk,
b) zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy, urz4dzefi, narzqdzi material6w

niezbqdnych do realizacji programu praktyk,

cJ zapoznanie Studenta z zakladovvym regulaminem pracy, przepisami bhp
i ppoz., oraz zasadami przestrzegania tajemnicy sluZbowej,

d) z apewnienia nadzoru nad wykonywaniem przez student6w zadafi wynikaj4cych
z programu praktyk.

2. Zakladowy Opiekun Praktyk jest wyznaczony pyzez Dyrektora, Kierownika lub Prezesa.
Zaleca siQ aby funkcjq Zakladowego Opiekuna Praktyk pelnil specjalista maj4cy
doSwiadczenie. Do jego obowiEzk6w naleiy w szczeg6lnoSci:

a) zapoznanie siq z regulaminem i programem praktyki,

b) biez4cy nadz6r realizacji zadan i cel6w praktyki,

cJ bieL4ca kontrola prowadzenia dziennika prakty[ wpisywanie uwag
i zaleceri dotycz4cych sposobu vr4rkonywania prac i zadan, potwierdzenie odbycia
praktyki.

3. W przypadku rail4cego naruszenia przez Studenta odbywaj4cego praktykq zasad
regulaminu pracy, Dyrektor [Kierownih PrezesJ moze na wniosek Zal*adowego
Opiekuna Praktyh odwolai Studenta z praktyki. O zaistnialym zdarzeniu
Dyrektor [Kierownik, Prezes) niezwlocznie powiadamia Kierownika Ksztalcenia
Praktycznego. Wydalony z praktyki Student natychmiast powiadamia o tym dziekanat.

4. fezeli Student jest nieobecny, nieusprawiedliwiony w miejscu praktyki dluzej jak dwa
dni, to o zaistnialym zdarzeniu Zakladorny Opiekun Praktyk powiadamia Kierownika
Ksztatcenia Prakty cznego.

5. |ezeli Student odbywajqcy praktykq stwierdzi, 2e nie s4 dotrzymywane zasadnicze
warunki umowy i nie jest w spos6b ewidentny realizowany program praktyki, to
o zaistnialej sytuacji powiadamia Zaklad Praktyk Studenckich Uczelni.

6. Inst5rtucja przyjmuj4ca w dniu zakoficzenia praktyki dokonuje wpisu do dziennika
prakty( zaopatrzonego stosownymi podpisami i pieczqciami. Student sklada
w dziekanacie dziennik praktyk w Wznaczonym przez Dziekana terminie.

W. Obowi@ki i prawa Studenta odbywajqcego praktykq zawodowq
winstytu$i
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1. Przed rozpoczqciem praktyki Student powinien odebrai z Uczelni program aktualnej

praktyki, dziennik oraz regulamin praktyk.
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2. Student jest zobowi4zany do zapoznania siq ibezwzglqdnego przestrzegania regulaminu
praktyk, co p otw ier dza wlasnorqcznym p o dp is em.

3. Student na czas trwania praktyki jest zobowi4zany do dopelnienia obowi4zku
ub ezp ieczenia od nastqp stw nieszczqSliwych wyp adk6w.

4. Student odbywa jqcy praktykq winien przestrzegat, regulaminu pracy danej instytucji.
5. Czasookres odbywania praktyki musi byt, zgodny z programem praktyk.
6. Podczas r,rryrkonywania prac oraz (wiczefi ,..snewych w kontaktach z ludnoSci4

miejscow4 Studenta powinno cechowad taktowne zachowanie oraz wzorowa postawa
etyczno - moralna. Cwiczenia terenowe \ 4Fmagaj4bezwzglqdnego dostosowania siq do
poleceri Opiekuna, wzmozonej dyscypliny oraz dbalo6ci o zdrowie swoje i calego
zespolu.

7. W czasie trwania praktyki Student zobowi4zany jest do systematycznego prowadzenia
dziennika prakty[ w kt6rym szczeg6lowo opisuje wykonywane czynno6ci, a tak2e
wlasne wnioski i spostrzezenia.
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L. Praktykakoficzy siQ zaliczeniem na ocenq, kt6re winno byt,przeprowadzone na Uczelni.
Czas, miejsce, sklad komisji oraz tryb przeprowadzenia zaliczenia ustala Dziekan
wydzialu w porozumieniu z Kierownikiem Ksztatcenia Praktycznego.

2. Do zaliczenia, Student przystqpuje z dziennikiem praktyk.

3. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiEzk6w wynikaj4cych z programu
praktyki dalsze postqpowanie wzglqdem Studenta odbywa siq zgodnie z regulaminem
studi6w.

4. W przypadku otrzymania z zaliczenia oceny niedostatecznej obowi4zuje ten sam tryb
postqpowania jak w innych przedmiotach zgodnie z regulaminem studi6w.

V, Postanowienia koficowe
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1. Zmiany w regulaminie mog4 byi dokonane w formie uchwaly Senatu

Reg ulamin zattuierdzony U chw alq Senatu
Wyiszej Szkoty Spoleczno - Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie
z dnia 19.06.2008

Itald lQau,cuski


