


 

 
 

Regulamin praktyk zawodowych 
 
 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne  

 
1. Regulamin dotyczy praktyk zawodowych odbywanych w ramach studiów licencjackich na 

kierunkach: zarządzanie i pedagogika oraz studiów magisterskich na kierunku pedagogika. 
Praktyki słuchaczy studiów podyplomowych realizowane są według odrębnych regulaminów dla 
każdej ze specjalności.  

2. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia umożliwiającą pełne 
przygotowanie studentów do podjęcia pracy zawodowej zgodnej z kierunkiem i specjalnością 
studiów. 

3. Praktyki zawodowe traktowane są jak przedmiot w toku studiów. Odbywają się równolegle 
z zajęciami w Uczelni. 

4. Praktyki odbyte przez studentów w ramach programu Erasmus – Uczenie się przez całe życie 
upoważniają do zaliczenia praktyk przewidzianych programem kształcenia w WSSE w Gdańsku. 

 
§ 2 

Organizacja i przebieg praktyki 
 

1. Osobą odpowiedzialną za organizację i zaliczenie praktyk w Uczelni jest Kierownik praktyk 
studenckich.  

2. Studenci mogą odbywać praktyki w miejscach wskazanych przez Uczelnię lub wybranych 
samodzielnie. Informacje o potencjalnych miejscach praktyk zawarto w załączniku nr 1 do 
niniejszego Regulaminu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik praktyk studenckich. 

3. Student może otrzymać zgodę na praktykę w miejscu wybranym samodzielnie jeśli charakter 
wykonywanej pracy będzie zgodny z programem praktyki właściwym dla jego kierunku 
i specjalności studiów. 

4. Kierownik praktyk studenckich może wyrazić zgodę na odbycie praktyki za granicą, jeżeli jej 
program spełnia wymagania  wynikające z programu praktyk dla kierunku i specjalności studiów.   

5. Kierownik praktyk studenckich lub upoważniona przez niego osoba wydaje przed odbyciem 
praktyki:  
a) imienne skierowanie, oddzielne dla każdego studenta, które jest jednocześnie porozumieniem 

z zakładem pracy, w którym odbywana jest praktyka (wzór skierowania stanowi załącznik nr 2), 
b) dziennik praktyk, 
c) program praktyk.  

6. Podczas praktyki student realizuje zadania zgodnie z programem praktyk w miejscu 
zatwierdzonym przez Kierownika praktyk studenckich pod nadzorem wyznaczonego opiekuna. 

7. W czasie odbywania praktyki student podlega dyscyplinie pracy oraz zasadom i przepisom 
obowiązującym w zakładzie, gdzie odbywa się praktyka.  

8. Kontrola praktyk polega na wyrywkowym sprawdzaniu studentów w miejscach odbywania przez 
nich praktyk przez Kierownika praktyk studenckich. 

 
 
 
 



 
§ 3 

Dokumentacja i warunki zaliczenia praktyk  
 

1. Praktyka kończy się zaliczeniem w terminie wynikającym z realizacji planu studiów.  
2. Warunkiem uznania praktyki (dokonania wpisu zaliczenia do indeksu studenta) jest odbycie 

praktyki zgodnie z jej programem i liczbą godzin oraz złożenie wypełnionego i potwierdzonego 
przez zakład pracy dziennika praktyk (nie później niż do końca semestru, w którym była ona 
realizowana). 

3. Student może zostać zwolniony z odbywania praktyk jeżeli:  

- charakter wykonywanej przez niego pracy zawodowej jest zgodny ze studiowaną specjalnością,  

- odbył praktykę zawodową w innej szkole wyższej zgodną z kierunkiem obecnych studiów 
w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku,  

- wykonywał inne zadania odpowiadające programowi praktyk (np. poprzez wolontariat). 
4. Zwolnienie z praktyk może uzyskać student, który złoży pisemny wniosek wraz z dokumentacją 

potwierdzającą spełnienie warunków umożliwiających zwolnienie z praktyk.  

§ 4 
Postanowienia końcowe  

 
1. Student, który nie odbył wszystkich wymaganych w planie studiów praktyk, nie może być 

dopuszczony do egzaminu dyplomowego.  
2. Studentowi nie przysługują żadne świadczenia od Uczelni ani od zakładu pracy z tytułu odbywania 

praktyki. Za okres praktyki Uczelnia nie pokrywa kosztów zakwaterowania i dojazdu oraz 
ekwiwalentu będącego dofinansowaniem kosztów wyżywienia.  

3. Student przed skierowaniem na praktykę powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem i fakt 
ten poświadczyć własnoręcznym podpisem.  

4. W sprawach dotyczących praktyk zawodowych nieobjętych niniejszym Regulaminem, decyzję 
podejmuje Kierownik praktyk studenckich w porozumieniu z Dziekanem lub Rektorem. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Rektora, po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Rady Wydziału Pedagogiki i Zarządzania WSSE w Gdańsku. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


