1. Jeśli student podejmuje praktykę w terminie innym niż wyznaczony w programie studiów musi
uzyskać zgodę prodziekana do spraw nauczania. Zgoda na odbycie praktyki w terminie innym
niż wynika to z obowiązującego planu studiów zostaje udzielona pod warunkiem, że odbywanie
praktyki nie będzie kolidowało z wypełnieniem przez studenta obowiązków wynikających z toku
studiów.
2. Dziekan może wyrazić zgodę na odbycie praktyki w wybranym przez studenta zakładzie pracy,
jeżeli charakter wykonywanej przez studenta pracy będzie zgodny z programem praktyki.
3. Praktyka odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Uczelnię z instytucją, do której
kierowany jest student. Umowę podpisuje Dziekan.
4. Student otrzymuje dokument “Skierowanie na praktykę” (zał. 4).
5. Student obowiązany jest ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków i
odpowiedzialności cywilnej na czas trwania praktyki.
6. Student przed rozpoczęciem praktyki wypełnia deklarację (zał. 5)
7. Warunkiem zaliczenia praktyk jest wywiązanie się studenta z obowiązków określonych przez
radę wydziału w planie i programie praktyk stanowiących integralną część planu studiów i
programu kształcenia.
8. Praktykę zalicza opiekun praktyk w dokumentacji przebiegu studiów na podstawie
przedstawionej przez studenta dokumentacji.
9. Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie “Zaświadczenia o odbyciu praktyk” (zał. 6) student dostarcza to opiekunowi praktyk.
10. Za odbycie praktyki przewidzianej programem kształcenia może zostać uznane wykonywanie
pracy zawodowej przez studenta, o ile jej charakter jest zgodny z kierunkiem studiów a okres
zatrudnienia jest nie krótszy od wymaganego czasu praktyki. W celu uzyskania zaliczenia
pracy zawodowej na poczet odbytej praktyki student zobowiązany jest do złożenia w
dziekanacie wniosku z dokumentacją potwierdzającą ten fakt. Wniosek studenta w sprawie
zaliczenia praktyki przewidzianej programem kształcenia jest rozpatrywany każdorazowe
indywidualnie. Rozstrzygnięcie w tej sprawie podejmuje dziekan.
11. Student uczestniczący w pracach badawczych może na podstawie udokumentowanych
wyników prac uzyskać zaliczenie praktyk, jeśli jej tematyka wiąże się z przeprowadzonymi
badaniami. Rozstrzygnięcia w sprawie powyższych zaliczeń podejmuje dziekan na wniosek
dyrektora (kierownika) właściwej jednostki naukowo-dydaktycznej.
12. W związku z odbywaniem praktyki studentowi nie przysługują od Uczelni żadne świadczenia
finansowe ani rzeczowe.
13. We wszystkich sprawach dotyczących praktyk student kontaktuje się z opiekunem praktyk.
14. Wszelkie sprawy wynikłe z przebiegu praktyk rozstrzyga opiekun praktyk, w porozumieniu z
przeprowadzającym praktykę. Rozstrzygnięcia opiekuna są wiążące dla studenta. Student

może się zwrócić do dziekana o weryfikację rozstrzygnięcia opiekuna praktyk. Rozstrzygnięcie
dziekana jest ostateczne.

