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Praktyki studenckie, przewidziane w programach i planach studiów Wyższej Szkoły Zarządzania                

i Bankowości, pełnią ważną funkcję w procesie przygotowania zawodowego absolwentów, 

przyczyniając się do rozwijania aktywności i przedsiębiorczości studentów. 

Uczelnia realizuje praktyki jako integralną część studiów, w ramach programów i planów studiów. 

Zakładanymi efektami kształcenia po zaliczeniu praktyki są m.in.: 

 rozszerzenie i pogłębienie  wiedzy o funkcjonowaniu współczesnych organizacji, 

 zdobycie umiejętności  konkurowania na rynku pracy. 

 pogłębianie  umiejętności pracy zespołowej 

 kształtowanie kompetencji społecznych niezbędnych w pracy w administracji i zarządzaniu. 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Student ma obowiązek odbycia i zaliczenia praktyki przewidzianej w programie kształcenia. 

2. Odbywana praktyka pozwoli na osiągnięcie przez studenta efektów kształcenia przewidzianych 

dla praktyki w programie kształcenia i karcie przedmiotu. 

3. Praktyka może być organizowana w kraju i za granicą. 

4. Istnieje możliwość realizowania praktyki w kilku organizacjach. 

 

§2 

CELE PRAKTYKI 

Celem praktyki jest: 

 poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w różnych branżach działalności, 

 wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów                     

w praktyce funkcjonowania organizacji (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką), 

 zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z wybraną specjalnością kształcenia, 

 poznanie własnych możliwości na rynku pracy, 

 nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie 

przygotowywania pracy dyplomowej oraz poszukiwania pracy. 

 

§3 

PROGRAM PRAKTYKI 
 

1. Termin praktyki określa program kształcenia niezależnie od kierunku. Student może realizować 

praktykę w okresach wolnych od zajęć dydaktycznych. Istnieje możliwość odbywania praktyki     

w trakcie trwania roku akademickiego z jednoczesnym zachowaniem wymiaru praktyki                     

w przeliczeniu na liczbę dni. 

2. Praktykę można odbyć jednorazowo lub w częściach. 

3. Program praktyki obejmuje:  

 zapoznanie się z organizacją, zarządzaniem i funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej,                

w której realizowana jest praktyka;  
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 wykonywanie konkretnych zadań w określonych komórkach organizacyjnych 

przedsiębiorstwa lub instytucji, w której odbywana jest praktyka. 

4. Zakres praktyki powinien być zgodny z realizowanym programem kształcenia i wpisywać się                

w efekty kształcenia konieczne do osiągnięcia przez studenta. Może też stwarzać możliwość 

gromadzenia materiałów, wiedzy, doświadczenia niezbędnego przy pisaniu pracy dyplomowej, 

w tym w formie projektu. 

5. W trakcie odbywania praktyki student powinien zapoznać się z: 

 formą prawną jednostki (zakładu pracy), 

 wewnętrznymi regulaminami i aktami prawnymi, 

 strukturą organizacyjną (organizacja wewnętrzna, podział pracy, układ kierowania 

jednostką), 

 podstawowym celem i zadaniami jednostki 

 możliwościami realizacji zadań, 

 otoczeniem ekonomicznym firmy/instytucji, 

 działaniami marketingowymi prowadzonymi w  firmie/ instytucji, 

 informatyką w firmie/ instytucji. 

 

§4 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYKI 
 

1. W kwestii wyboru miejsca i czasu praktyki student ma dwie możliwości: 

a) przyjmuje przygotowane przez pracownika dziekanatu miejsce praktyki we współpracującej                       

z Uczelnią firmie, 

b) samodzielnie wskazuje miejsce, gdzie odbędzie praktykę. 

2. Przed odbyciem praktyki, o której mowa w ust. 1,  student powinien otrzymać skierowanie na 

praktykę, które przygotowuje pracownik dziekanatu na podstawie zawartych umów o 

organizację praktyki studenta Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.  

3. Podczas praktyki student realizuje zadania wyznaczone w miejscu praktyki. 

4. Student prowadzi na bieżąco dokumentację w dzienniku praktyki w postaci systematycznych 

zapisów czynności wykonywanych podczas praktyki potwierdzonych czytelną pieczątką 

placówki i podpisem zakładowego opiekuna praktyki lub przedstawiciela firmy/ instytucji 

przyjmującego studenta na praktykę.  

5. W przypadku, gdy student odbywa praktykę w firmie a nie ma opiekuna z zakładu pracy 

powinien zwrócić się do Uczelni z prośbą o wyznaczenie doradcy merytorycznego, który będzie 

koordynował osiągnięcie założonych efektów kształcenia.   

6. Doradca jest wyznaczany przez rektora. 

7. Organizację i nadzór nad dokumentacją praktyki sprawuje wyznaczony pracownik dziekanatu.  

8. Do zadań wyznaczonego pracownika dziekanatu należy: 

a) nawiązanie kontaktów z instytucjami w celu znalezienia miejsc do odbycia praktyki 

studenckiej, 

b) przygotowanie dokumentów do odbycia praktyki, 

c) nadzór nad przebiegiem praktyki, 
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d) ocena formalna dokumentacji dostarczonej przez studentów z odbytej praktyki, 

e) przygotowanie dokumentacji do zaliczenia praktyki. 

9. Student odbywający praktykę musi być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. Student ubezpiecza się indywidualnie. Okazanie dokumentu poświadczającego 

ubezpieczenie jest warunkiem zawarcia umowy dotyczącej  organizacji praktyki. Sprawdzeniem 

dokumentu poświadczającego ubezpieczenie zajmuje się pracownik dziekanatu. 

 

§5 

WARUNKI ZALICZENIA I DOKUMENTACJA PRAKTYKI 
 

1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest osiągnięcie efektów kształcenia oraz przedłożenie przez 

studenta stosownej dokumentacji. 

2. Jako praktykę można zaliczyć: 

 realizację programu praktyki na podstawie umowy o praktykę w miejscu wskazanym przez 

Uczelnię lub studenta; 

 zatrudnienie studenta w kraju lub za granicą, jeśli charakter pracy zapewnia osiągnięcie 

efektów kształcenia, 

 aktywny udział studenta w organizacji studenckiej ENACTUS (dotyczy to tylko profilu 

ogólnoakademickiego), 

 inne formy aktywności zawodowej zapewniające osiągnięcie efektów kształcenia m.in. 

odbywanie staży zawodowych, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, 

świadczenie pracy na innych podstawach prawnych (np. wolontariat). 

3. Dokumentacja  praktyki, w zależności od sposobu jej organizacji, obejmuje wybrane 

dokumenty, do których zaliczamy:  

 umowa o praktykę - wzór załącznik 1, 

 dziennik praktyk – wzór załącznik  2,  

 zaświadczenie o zatrudnieniu  wraz z potwierdzeniem osiągniętych efektów kształcenia – 

wzór załącznik 3, 

 zaświadczenie o zatrudnieniu z informacją o okresie zatrudnienia, 

 potwierdzenie osiągnięcia efektów kształcenia na podstawie prowadzonej działalności 

gospodarczej – wzór załącznik 4, 

 kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej; 

 zakres realizowanych zadań.  
 

4. Wszystkie przedstawione dokumenty powinny być w języku polskim. 

5. Student realizujący program praktyki na podstawie umowy o praktykę zobowiązany jest do 

przedstawienia pracownikowi dziekanatu wypełnionego  dziennika praktyki (w przypadku 

praktyki dzielonej dziennik może być kontynuowany), zawierającego potwierdzenie uzyskanych 

efektów kształcenia.  

6. Potwierdzenia uzyskanych efektów kształcenia w dzienniku praktyki może dokonać opiekun               

z zakładu pracy albo doradca ze strony uczelni. 
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7. Wykonywana przez studentów praca zarobkowa (zatrudnienie lub współwłasność firmy) lub               

w ramach wolontariatu (formalna umowa) może również stanowić podstawę do zaliczenia 

praktyki, jeżeli jej charakter pozwala osiągnąć efekty kształcenia dotyczące praktyki. 

Zatrudnienie powinno być zrealizowane w trakcie studiów. Może być ono zaliczone,                       

pod warunkiem przepracowania okresu nie krótszego niż okres zaliczanej praktyki. W tym 

przypadku student zobowiązany jest przedstawić pracownikowi dziekanatu zaświadczenie                  

z zakładu pracy o zatrudnieniu wraz z potwierdzeniem osiągniętych efektów kształcenia oraz 

zakresem realizowanych zadań.  

8. W przypadku własnej działalności gospodarczej wymagane jest potwierdzenie przez doradcę 

osiągniętych efektów kształcenia wraz z zakresem realizowanych zadań oraz kopia wpisu                    

do ewidencji działalności gospodarczej. 

9. W przypadku niemożności potwierdzenia efektów kształcenia przez pracodawcę, istnieje 

możliwość zaliczenia praktyki na podstawie pracy zarobkowej lub wolontariatu monitorowanego 

przez doradcę ze strony Uczelni. Student jest zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia                    

o zatrudnieniu (wolontariacie) wraz z wypełnionym dziennikiem praktyki, w którym osiągnięcie 

efektów kształcenia jest potwierdzone przez doradcę. 

10. Pracownik dziekanatu, po analizie dostarczonych dokumentów, przekazuje dokumentację               

do zaliczenia praktyki dziekanowi.  

11. Zaliczenia praktyki dokonuje się poprzez wpis zaliczono. 

12. Niezaliczenie praktyki jest jednoznaczne z koniecznością jej powtórzenia. Student może 

wystąpić o przedłużenie semestru, wpis warunkowy albo powtarzanie semestru. 

13. Na wniosek studenta Dziekan może wyrazić zgodę na odbycie praktyki w innym terminie. 

14. Dokumenty związane z odbywaniem przez studenta praktyki oraz dokumenty potwierdzające 

wykonywanie pracy zawodowej lub innej działalności są gromadzone i przechowywane                     

w teczce osobowej studenta. 

§6 

Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie wewnętrzne 

przepisy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości oraz przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2016 r. 

 

 


