
Regulamin praktyk zawodowych na kierunku zarządzanie 

Katedra Zarządzania, Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach 

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

Katedra Zarządzania Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

w Kielcach organizuje praktyki zawodowe. Stanowią one integralną część planu studiów na 

kierunku zarządzanie pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych. 

Praktyki zawodowe realizowane były na podstawie: 

1. Zarządzenia nr 95/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 

8 maja 2020 r. w sprawie praktyk zawodowych dla studentów oraz dla słuchaczy 

studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

2. Procedura odbywania i dokumentowania praktyk studenckich obowiązująca na 

Wydziale Prawa i Nauk Społecznych  

3. Niniejszego regulaminu praktyk zawodowych dla studentów kierunku zarządzanie. 

4. Ramowego programu praktyk dla kierunku zarządzanie. 

5. Karty przedmiotu „praktyki zawodowe”. 

6. Instrukcji odbywania praktyk zawodowych na kierunku zarządzanie. 

7. Porozumienia o prowadzeniu studenckich praktyk zawodowych. 

8. Harmonogramu praktyk zawodowych. 

 

Rozdział 2. Cele praktyk zawodowych 

Zgodnie z Ramowym Programem Praktyk dla kierunku Zarządzanie cele ogólne praktyk 

zawodowych to: 

1. Zapoznanie się studenta z zakresem i prawnymi podstawami działalności „zakładu 

pracy”. 

2. Zapoznanie się studenta ze statutem i regulaminem „zakładu pracy”. 

3. Zapoznanie się studenta ze strukturą organizacyjną i podziałem zadań, obiegiem 

dokumentów między jednostkami (komórkami) organizacyjnymi „zakładu pracy”. 

4. Zapoznanie się studenta z pracą na wybranych stanowiskach merytorycznie związanych 

z kierunkiem studiów. 

Cele szczegółowe praktyk zawodowych to: 

1. Zapoznanie się z celami i zadaniami realizowanymi w wybranej jednostce (komórce) 

organizacyjnej, w której student odbywa praktykę. 
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2. Zapoznanie z praktycznym ujęciem poznanych dotychczas zagadnień teoretycznych 

oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania. 

3. Kształcenie praktycznych umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i 

rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, 

finansowymi i informacyjnymi na potrzeby działalności zarządczej. 

4. Nabycie praktycznych umiejętności w wykonywaniu pracy na określonym stanowisku 

zgodnym z kierunkiem Zarządzanie i wybranym przez studenta modułem 

specjalnościowym w przedsiębiorstwach, spedycyjnych, transportowych, a także w 

innych przedsiębiorstwach, instytucjach, organizacjach, których działalność (lub ich 

działów), jest związana z zarządzaniem. 

5. Zdobycie umiejętności lub dodatkowych kompetencji dotyczących w szczególności 

pracy w zespole, komunikacji z otoczeniem i świadomości odpowiedzialności za 

podejmowane decyzje w obszarze zarządzania. 

 

Rozdział 3. Wymiar czasowy praktyk 

Praktyki zawodowe obejmują 160 godzin. 

Praktyki zawodowe realizowane są na IV semestrze studiów (dla studentów studiów 

stacjonarnych realizowane są w okresie od 1 lipca do 15 września). 

 

Rozdział 4. Miejsca praktyk 

Podstawowym kryterium wyboru miejsca praktyk jest możliwość realizacji ramowego 

programu praktyk dla kierunku zarządzanie zgodnie z harmonogramem praktyk. Studenci mają 

możliwość samodzielnego wyboru organizacji, w której chcą odbyć praktyki. Praktyki 

odbywane są w organizacjach, w których wykorzystywana jest wiedza z zakresu zarządzania. 

Są to głównie organizacje, których działalność związana z wykorzystaniem metod zarządzania. 

 

Rozdział 5. Organizacja praktyk 

W pierwszej połowie marca kierunkowy opiekun praktyk organizuje spotkanie informacyjne 

ze studentami II roku. 

Wszystkie druki związane z odbyciem i zaliczeniem praktyki są dostępne u kierunkowych 

opiekunów praktyk i na stronie internetowej Wydziału Prawa i Nauk Społecznych: 

https://wpaiz.ujk.edu.pl/dokumenty-do-pobrania/ 

Podstawowym dokumentem umożliwiającym odbycie praktyk zawodowych jest porozumienie 

o prowadzeniu studenckich praktyk zawodowych zawierane pomiędzy Uniwersytetem 

reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Prawa i Nauk Społecznych, a organizacją, w której 
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odbywają się praktyki, reprezentowaną przez stosowne władze. Praktyki odbywają się zgodnie 

z harmonogramem praktyk (spójnym z ramowym programem praktyk) formułowanym przez 

studenta w porozumieniu z organizacją, w której odbywają się praktyki i kierunkowym 

opiekunem praktyk. W czasie praktyk student znajduje się pod nadzorem opiekuna praktyk 

z ramienia zakładu pracy. 

Student zobowiązany jest ubezpieczyć się na okres odbywania praktyk zawodowych od 

następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC) za 

pośrednictwem Uczelni, lub w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym oraz przestrzegać 

przepisów o dyscyplinie i zasadach BHP przyjętych w organizacji, w której realizowane są 

praktyki zawodowe. 

Po zakończeniu praktyk zawodowych student przedkłada kierunkowemu opiekunowi praktyk 

dokumenty niezbędne do uzyskania zaliczenia tj. ,,Zaświadczenie o odbyciu praktyki” oraz 

„Kartę informacyjną (sprawozdanie) z przebiegu praktyki zawodowej”. Na podstawie tych 

dokumentów kierunkowy opiekun praktyk wpisuje ocenę z praktyk. Student powinien uzyskać 

zaliczenie praktyk zawodowych do końca sesji poprawkowej IV semestru. 

 

Rozdział 5. Możliwość zaliczenia praktyki zawodowej w oparciu o inne formy 

aktywności 

Za zgodą Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Prawa i Nauk Społecznych, student może 

uzyskać zaliczenie praktyk zawodowych na podstawie wykonywanej pracy zawodowej, stażu, 

wolontariatu, praktyki absolwenckiej, prowadzenia działalności gospodarczej, o ile ich zakres 

jest zgodny z założeniami praktyki. 

 

Rozdział 6. Postanowienia końcowe 

Wszystkie kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie reguluje Zarządzenia nr 95/2020 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie 

praktyk zawodowych dla studentów oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu 

Jana Kochanowskiego w Kielcach. 


