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Załącznik do zarządzenia nr 68/2021  

Rektora Politechniki Opolskiej 

 

 

 

Regulamin praktyk studenckich w Politechnice Opolskiej 
 

§ 1.  

Zasady ogólne 

 

1. Regulamin praktyk studenckich, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady oraz tryb 

realizacji i zaliczania praktyk studenckich w Politechnice Opolskiej. 

2. Poprzez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: 

1) Uczelnia – Politechnikę Opolską; 

2) rektor – rektora Politechniki Opolskiej lub upoważnionego prorektora; 

3) dziekan – dziekana wydziału, do którego przypisany jest kierunek studiów lub 

upoważnionego prodziekana; 

4) praktyka lub praktyka studencka – praktykę zawodową, o której mowa w art. 107 ust. 2 

pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.   

z 2021 r. poz. 478, z późn.zm.); 

5) praktyka obowiązkowa – praktykę, której odbycie jest wymagane zgodnie z programem 

studiów; 

6) opiekun praktyk studenckich – nauczyciela akademickiego powołanego w trybie 

określonym w Księdze Jakości Kształcenia wprowadzonej zarządzeniem rektora; 

7) instytucja – podmiot zewnętrzny, w którym odbywana jest praktyka; 

8) opiekun instytucjonalny – osobę, która sprawuje nadzór i opiekę merytoryczną nad 

studentem w imieniu instytucji; 

9) umowa – umowę o organizację praktyki studenckiej zawieraną w formie pisemnej 

pomiędzy Uczelnią i instytucją, z podanym wykazem przedmiotowych efektów uczenia 

się przewidzianych dla praktyki, której wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu; 

10) skierowanie – skierowanie do odbycia praktyki w jednostce organizacyjnej Uczelni 

wystawiane zamiast umowy, z podanym wykazem przedmiotowych efektów uczenia 

się przewidzianych dla praktyki, którego wzór określa załącznik nr 2 do Regulaminu; 

11) sprawozdanie – sprawozdanie z realizacji praktyki studenckiej, którego wzór określa 

załącznik nr 3 do Regulaminu; 

12) wydziałowe zasady praktyk studenckich – zbiór postanowień uzupełniających do 

Regulaminu ustalonych przez dziekana w sprawach określonych w Regulaminie; 

13) rozstrzygnięcie – rozstrzygnięcie wydane na podstawie § 3 Regulaminu studiów                        

w Politechnice Opolskiej i niniejszego Regulaminu; 

14) COS – Centrum Obsługi Studenta Uczelni. 

3. Rodzaje praktyk, wymiar praktyk, liczbę punktów ECTS przypisaną praktykom, ramowe 

terminy praktyk obowiązujące na kierunku studiów oraz wykaz kierunkowych efektów 

uczenia się, które powinny zostać osiągnięte przez studenta po odbytej praktyce, określa 

program studiów. 

4. Ramowy program praktyk obowiązujący na kierunku studiów określa dziekan                                   

w uzgodnieniu z właściwą radą dydaktyczną kierunku studiów. 

5. Dziekan ustala wydziałowe zasady praktyk studenckich zawierające: 

1) ramowy program praktyk i ramowe terminy realizacji praktyk na poszczególnych 

kierunkach studiów; 
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2) wykaz celów i przedmiotowych efektów uczenia się określonych dla praktyki 

studenckiej w karcie opisu przedmiotu na poszczególnych kierunkach studiów; 

3) zasady przypisywania studentów do opiekunów praktyk studenckich. 

6. Jeżeli jest to uzasadnione specyfiką kierunku studiów, dziekan może zamieścić                                    

w wydziałowych zasadach praktyk studenckich postanowienia w zakresie: 

1) dodatkowych wymagań merytorycznych lub organizacyjnych wobec studenta, które 

wynikają z przepisów prawa lub z programu studiów; 

2) dodatkowych wymogów dotyczących dokumentowania przebiegu praktyki. 

7. W sprawach związanych z organizacją i przebiegiem praktyki dopuszcza się przekazywanie 

pism za pomocą uczelnianej poczty elektronicznej. Umowa i sprawozdanie wymagają 

zachowania formy pisemnej, chyba że przepis wyższego rzędu dopuszcza formę 

dokumentową. 

 

§ 2. 

Organizacja praktyki  

 

1. Studenci mogą realizować praktyki indywidualnie lub grupowo w wybranej przez siebie 

instytucji, której zakres działalności jest zgodny z kierunkiem lub specjalnością studiów. 

2. Praktyka studencka może być odbywana w szczególności w formie zajęć laboratoryjnych, 

zajęć terenowych, obozu naukowo-badawczego, pracy wdrożeniowej, stażu lub 

zatrudnienia.  

3. Praktyka może zostać odbyta w jednostce organizacyjnej Uczelni na podstawie skierowania 

wystawionego przez dziekana i zaakceptowanego przez kierownika jednostki 

organizacyjnej Uczelni, w której praktyka ma być odbywana. Postanowienia Regulaminu 

dotyczące umowy stosuje się odpowiednio do skierowania.  

4. Za zgodą dziekana praktyka może być odbywana w instytucji znajdującej się poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku dziekan może zobowiązać 

studenta do przedstawienia tłumaczenia zwykłego dokumentacji praktyki na język polski, 

z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Dokumentacja dotycząca praktyk, w tym odbywanych przez studentów niebędących 

obywatelami polskimi, prowadzona jest w języku polskim, chyba że rektor postanowi 

inaczej. W razie uzasadnionej potrzeby, za zgodą dziekana, dokumentacja może być 

prowadzona w języku obcym. 

6. Student, który za zgodą dziekana odbywa praktykę w terminie innym, niż przewidziany                 

w programie studiów, powinien dopełnić formalności związanych z organizacją praktyki, 

w tym sporządzić indywidualny harmonogram jej realizacji. 

7. Student jest zobowiązany: 

1) posiadać aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas 

realizacji praktyki pod rygorem niedopuszczenia do odbywania praktyki; 

2) wywiązać się z obowiązków określonych przez dziekana w wydziałowych zasadach 

praktyk studenckich pod rygorem niezaliczenia praktyki. 

 

§ 3. 

Praktyka dodatkowa 

 

1. Dziekan może wyrazić zgodę na odbycie przez studenta praktyki dodatkowej, która nie 

została przewidziana w programie studiów, w instytucji wybranej przez studenta.  

2. Fakt odbycia praktyki dodatkowej zostaje odnotowany w dokumentacji przebiegu studiów 

i w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów.  
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3. Do praktyk dodatkowych stosuje się zasady realizacji praktyk obowiązkowych wynikające 

z Regulaminu z wyłączeniem obowiązku osiągnięcia przedmiotowych efektów uczenia się. 

 

§ 4. 

Zawarcie umowy 

 

1. Jedna umowa może dotyczyć odbywania praktyki wyłącznie przez jednego studenta. 

2. Student ustala z wybraną instytucją termin praktyki, a następnie wypełnia druk umowy                        

w dwóch egzemplarzach i przekazuje je do COS. 

3. Jeżeli egzemplarze projektu umowy są wypełnione poprawnie, COS przekazuje je 

opiekunowi praktyk studenckich w celu sprawdzenia pod względem merytorycznym                          

i parafowania. 

4. Po parafowaniu projektu umowy przez opiekuna praktyk studenckich student uzyskuje na 

obu egzemplarzach podpis przedstawiciela instytucji uprawnionego do zawarcia umowy, 

po czym przekazuje egzemplarze umowy do COS. 

5. COS, po podpisaniu umowy przez osobę upoważnioną do reprezentowania Uczelni, 

przekazuje jeden egzemplarz umowy opiekunowi praktyk studenckich, a drugi studentowi. 

Student jest odpowiedzialny za przekazanie egzemplarza umowy instytucji. 

6. Jeżeli student nie uzyskał zgody instytucji na odbycie praktyki, instytucję wskazuje dziekan 

lub opiekun praktyk studenckich. 

7. COS może pośredniczyć w załatwianiu spraw z instytucją, jeżeli jest to uzasadnione 

niepełnosprawnością lub trudną sytuacją życiową studenta. 

8. Dopuszcza się wystawienie przez Uczelnię skierowania do odbycia praktyki w instytucji 

lub innego dokumentu kierującego, jeżeli jest wymagany przez instytucję. 

9. Umowy o organizację praktyk studenckich dla studentów poszczególnych kierunków 

studiów rejestrowane są przez wydziały, którym powierzono prowadzenie danego kierunku 

studiów. Numer rejestru nadaje się według następującego wzoru: kod wydziału/kod 

kierunku/kolejny numer umowy w roku kalendarzowym/rok kalendarzowy, przy czym 

przez kod wydziału i kod kierunku należy rozumieć określone zarządzeniem rektora kody 

stosowane na potrzeby aplikacji Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (USOS). 

 

§ 5. 

Zaliczenie praktyki 

 

1. Podstawą zaliczenia praktyki przez studenta jest jej odbycie w pełnym wymiarze czasu, 

który wynika z programu studiów i wydziałowych zasad praktyk studenckich, oraz:  

1) złożenie sprawozdania; 

2) potwierdzenie sprawozdania dokonane przez instytucję wraz z podaniem wymaganych 

w nim informacji. 

2. Do obowiązków studenta należy przedstawienie opiekunowi praktyk studenckich 

wymaganych informacji o odbytej praktyce. W przypadku odbycia praktyki na terenie 

Uczelni, jako instytucję podaje się w pełnym brzmieniu nazwę jednostki organizacyjnej 

Uczelni.  

3. Zaliczenia praktyki dokonuje opiekun praktyk studenckich poprzez wpisanie w systemie 

USOS oceny wraz z podaniem charakteru zaliczanej praktyki (obowiązkowa lub 

dodatkowa). 

4. W przypadku nieobecności studenta na praktyce czas odbywania praktyki ulega 

odpowiedniemu przedłużeniu. Dopuszcza się zaliczenie praktyki, jeżeli nieobecność 

usprawiedliwiona zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem o zdarzeniu 

okolicznościowym nie przekracza 10% godzinowego wymiaru praktyki. 
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5. W uzasadnionych przypadkach czynności związane z zaliczeniem praktyki mogą być 

dokonane przez dziekana. 

6. Wątpliwości wynikające z trybu zaliczania praktyki rozstrzyga dziekan. 

 

§ 6. 

Praktyka studencka w ramach zatrudnienia 

 

1. Praktyka studencka może zostać odbyta w ramach zatrudnienia, jeżeli: 

1) student jest zatrudniony na podstawie umowy w wymiarze czasu, który spełnia 

wymagania przewidziane dla praktyki; 

2) zakres obowiązków studenta umożliwia osiągnięcie przedmiotowych efektów uczenia 

się przewidzianych dla praktyki; 

3) przed rozpoczęciem praktyki student uzyskał zgodę opiekuna praktyk studenckich na 

odbycie praktyki w ramach zatrudnienia; 

4) student wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem przełożonego lub innej osoby, która 

wykonuje zadania opiekuna instytucjonalnego. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1: 

1) postanowienia § 4, § 5 i § 7 ust. 2 pkt 5-7 stosuje się odpowiednio; 

2) postanowienia § 2 ust. 7 pkt 1 nie stosuje się; 

3) w tekście umowy postanowienia § 4 ust. 3 należy usunąć. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dziekan ze względu na szczególne okoliczności 

może na wniosek studenta wyrazić zgodę na odstąpienie od zawarcia umowy z instytucją. 

W takiej sytuacji student po odbyciu praktyki przedstawia opiekunowi praktyk studenckich: 

1) sprawozdanie; 

2) wykaz przedmiotowych efektów uczenia się przewidzianych dla praktyki (dostępny w 

załączniku do umowy) z podpisem upoważnionego przedstawiciela instytucji, który                  

w ten sposób potwierdza wykonywanie obowiązków w terminie objętym praktyką                            

i osiągnięcie efektów uczenia się; 

3) kopię umowy będącej podstawą zatrudnienia (z możliwością utajnienia wysokości 

wynagrodzenia oraz danych osobowych innych niż imię i nazwisko). 

4. Opiekun praktyk studenckich może na każdym etapie zwrócić się do studenta lub instytucji 

o dostarczenie dodatkowych informacji potrzebnych do ustalenia, czy spełniono warunki 

określone w ust. 1. 

 

§ 7. 

Obowiązki opiekuna praktyk studenckich 

 

1. Opiekun praktyk studenckich jest przełożonym studentów odbywających praktykę.  

2. Do zadań opiekuna praktyk studenckich należy w szczególności: 

1) opracowanie karty opisu przedmiotu dla praktyki, w tym sformułowanie celu praktyki 

i przedmiotowych efektów uczenia się; 

2) udzielanie studentom pomocy i porad w sprawach dotyczących odbywania praktyki; 

3) zapoznanie studentów z Regulaminem, kartą opisu przedmiotu dotyczącą praktyki oraz 

z wydziałowymi zasadami praktyk studenckich, w szczególności poinformowanie 

studentów o zasadach i trybie odbywania oraz zaliczania praktyki; 

4) w razie wątpliwości dokonanie sprawdzenia przed zawarciem umowy, czy instytucja 

zapewnia właściwy i bezpieczny przebieg praktyki oraz osiągnięcie przez studenta 

zakładanych efektów uczenia się; 
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5) kontrola poprawności umowy, nadawanie numeru umowie zgodnie z § 4 ust. 9 oraz  

prowadzenie rejestru umów, chyba że dziekan powierzy prowadzenie rejestru innemu 

pracownikowi;   

6) nadzór dydaktyczno-wychowawczy nad studentami odbywającymi praktykę, w tym 

prawo do przeprowadzenia kontroli przebiegu praktyki i wypełnienia obowiązków 

wymienionych w § 2 ust. 7; 

7) rozstrzyganie, wspólnie z opiekunem instytucjonalnym, spraw i sporów związanych z 

organizacją i przebiegiem praktyki w danej instytucji; 

8) w razie wątpliwości zweryfikowanie, w formie pisemnej lub ustnej, osiągnięcia przez 

studenta przedmiotowych efektów uczenia się przypisanych praktyce; 

9) rozstrzyganie w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania i zaliczenia praktyki oraz 

wpisanie do systemu USOS informacji o zaliczeniu praktyki wraz z oceną; 

10) informowanie dziekana o istotnych nieprawidłowościach związanych z organizacją lub 

przebiegiem praktyki; 

11) prowadzenie rejestru odbytych praktyk; 

12) przekazanie umowy i sprawozdania do COS, po wystawieniu oceny z praktyki, w celu 

umieszczenia ich w dokumentacji przebiegu studiów; 

13) wykonywanie innych zadań związanych z praktykami określonych przez dziekana. 

3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 6, opiekun praktyk studenckich może w 

szczególności wizytować miejsce odbywania praktyki, kontaktować się z przedstawicielem 

instytucji lub zażądać informacji od studenta. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się 

notatkę służbową. 

 

§ 8. 

Przepisy końcowe 

 

1. Student nie może zostać zwolniony z obowiązku odbycia praktyki na podstawie 

postanowień Regulaminu. 

2. Od rozstrzygnięcia opiekuna praktyk studenckich przysługuje odwołanie do dziekana na 

zasadach określonych w Regulaminie studiów w Politechnice Opolskiej. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach rektor może zmienić ostateczne rozstrzygnięcie dziekana. 

3. Regulamin obowiązuje od roku akademickiego 2021/2022.   


