
REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W 

INSTYTUCIE STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITYK 
PUBLICZNYCH 

WYDZIAŁ PRAWA I NAUK SPOŁECZNYCH 

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH 

I. Postanowienia ogólne  

1. Praktyka zawodowa jest realizowana zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia. 
Jej wymiar godzinowy jest zgodny programem studiów dla danego kierunku. Realizowana 
jest w miesiącach wakacyjnych: 1 lipca - 30 września. Odbywanie praktyki zawodowej w 
innym okresie uzależnione jest od zgody Prodziekana ds. Studenckich. 

2. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i obejmują studentów I 
stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

3. Praktyki studenckie odbywają się w podmiotach gospodarczych (publicznych i 
niepublicznych), urzędach oraz innych jednostkach organizacyjnych na podstawie 
porozumień o prowadzeniu studenckich praktyk zawodowych, które zawierane są pomiędzy 
Uniwersytetem reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Prawa i Nauk Społecznych a 
Zakładem Pracy reprezentowanym przez stosowne władze. 

4. Praktyka odbywana jest indywidualnie przez studenta studiów stacjonarnych i 
niestacjonarnych. 

5. Możliwość ewentualnego uzyskania zaliczenia praktyki na mocy decyzji Prodziekana 
Wydziału ds. Studenckich  na podstawie wykonywanej pracy zawodowej lub prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej, praktyki absolwenckiej, stażu lub wolontariatu - o ile 
wykonywane zadania mają związek z kierunkiem studiów i wybraną specjalnością – reguluje 
stosowane zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

6. Koszty związane z odbywaniem praktyki oraz koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków pokrywa student. 

7. Opiekun Studenckich Praktyk Zawodowych odpowiada za realizację praktyki zgodnie z jej 
celami i zadaniami. 

8. Warunkiem przystąpienia do realizacji praktyki, jest pisemne oświadczenie studenta o 
posiadaniu aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i następstw 
nieszczęśliwych wypadków- na okres realizacji praktyki. 

9. Praktykę zalicza Kierunkowy Opiekun Praktyk na podstawie dostarczonej przez studenta 
dokumentacji. 

II.  Cele i zadania praktyk 



1. Poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w różnych branżach merytorycznie 
związanych z kierunkiem studiów. 

2. Wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej na 
studiach (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką). 

3. Poznanie praktycznych zagadnień związanych z pracą na stanowiskach zgodnych 
z wybraną specjalnością. 

4. Poznanie własnych możliwości na rynku pracy. 

5. Nawiązanie kontaktów zawodowych. 

6. Ugruntowanie umiejętności stosowania wiedzy teoretycznej w rozwiązywaniu problemów 
w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. 

7. Wykonywanie prostych obowiązków zawodowych, które wynikają ze statusu kwalifikacji 
praktykanta. 

8. Uczestniczenie w realizacji zadań przydzielonych do wykonania zespołowo w danym 
kolektywie pracowniczym. 

9. Nauka kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, komunikacji 
z otoczeniem, zbierania, hierarchizowania, przetwarzania informacji w miejscu pracy. 

III.  Obowiązki studenta – praktykanta 

1. Dokonanie wyboru miejsca i terminu praktyki zawodowej oraz uzgodnienie 
indywidualnego zakresu obowiązków i zadań w danej instytucji. 

2. Uzgodnienie z Opiekunem Studenckich Praktyk Zawodowych miejsca, terminu oraz zadań 
praktyki do 10 maja danego roku akademickiego. 

3. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków 
na czas trwania praktyki. 

4. Przebywanie w miejscu praktyk w godzinach pracy wybranej instytucji. 

5. Wykonanie powierzonych przez placówkę zadań zgodnych z wcześniejszymi ustaleniami. 

6. Zgromadzenie dokumentacji niezbędnej do zaliczenia praktyki zawodowej. 

7. Warunkiem ewentualnego zaliczenia praktyki  na podstawie decyzji Prodziekana Wydziału 
ds. Studenckich  w przypadku wykonywania pracy zawodowej lub prowadzenia działalności 
gospodarczej przez studenta, praktyki absolwenckiej, stażu lub wolontariatu – stosowanie do 
odpowiedniego zarządzenia Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – jest 
przedstawienie: 

a) zaświadczenia o zatrudnieniu, prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, odbyciu 
praktyki absolwenckiej, stażu lub wolontariatu oraz 

b) dokumentacji zawierającej charakterystykę zakresu wykonywanych obowiązków 
zawodowych. 



8. Dokumentację dotyczącą odbycia oraz przebiegu praktyk zawodowych należy dostarczyć 
do końca sesji poprawkowej semestru letniego. 

IV.  Obowiązki Kierunkowego Opiekuna Praktyk  

1. Przygotowanie dokumentów dotyczących praktyk (umów, rachunków, porozumień, 
skierowań). 

2. Ustalenie programu praktyki (terminu, czasu trwania, instrukcji, harmonogramu praktyki). 

3.  Sprawowanie bezpośredniego nadzoru pedagogicznego nad przebiegiem praktyki. 

 4. Ustalenie szczegółowych warunków w zaliczenia, 

 5. Zaliczenie praktyki. 

Załączniki: 

Załącznik 1) Ramowy program praktyk dla kierunku Stosunki międzynarodowe 

Załącznik 2) Ramowy program praktyk dla kierunku Studia skandynawskie (Scandinavian 
Studies)


