
   

 

 

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH NA KIERUNKU  

SZTUKI SPOŁECZNE 

STUDIA II STOPNIA 

 
§ Postanowienia ogólne 

 
1. Na kierunku sztuki społeczne student/ka zobowiązany/a jest do odbycia 3 

miesięcy praktyk zawodowych w wybranej instytucji (dalej: Instytucja 
Przyjmująca). Przez instytucję rozumie się tu: samorządową, państwową lub 
prywatną instytucję kultury lub organizację pozarządową prowadzącą 
działalność kulturalną i/lub społeczną. 

 
§ Cele praktyk 

 
1. Studenckie praktyki mają w szczególności na celu: 

a. poszerzenie wiedzy zdobytej podczas zajęć i rozwijanie umiejętności jej 
praktycznego wykorzystania; 

b. zapoznanie studenta/tki ze sposobem i charakterem pracy zawodowej w 
„sektorze kultury”; 

c. kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych 
bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki; 

d. kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się oraz 
organizacji pracy z odbiorcami; 

e. poznanie struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału 
kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli w instytucjach 
kultury; 

f. doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, 
efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za 
powierzone zadania. 

 
§ Organizacja praktyk 

 
1. Za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk odpowiada koordynator ds. 

praktyk na kierunku sztuki społeczne w Instytucie Kultury Polskiej. 
2. Ewidencję studentów, którzy odbyli praktyki, z uwzględnieniem niezbędnych 

danych oraz wyników ewaluacji prowadzi Instytutowy koordynator ds. praktyk, 
wykorzystując do tego celu aplikację informatyczną. 

 
 

§ Termin i miejsce praktyk 
 
1. Student/ka musi ukończyć praktyki w wymiarze wskazanym przez program 

studiów na I i II roku.  



   

 

 
2. Wybór miejsca praktyk musi zostać skonsultowany z koordynatorem ds. praktyk i 

przez niego zatwierdzony. 
3. Student/ka może skorzystać z praktyk oferowanych przez kierunek studiów – listę 

oferowanych praktyk przedstawia studentom koordynator ds. praktyk. 
 

§ Obowiązki osoby odbywającej praktykę 
 
1. Przed rozpoczęciem praktyki student/ka powinien/powinna zapoznać się z 

zasadami odbywania praktyki, a w szczególności z warunkami zaliczenia praktyki. 
2. Przed rozpoczęciem praktyki student/ka powinien/powinna: 

§ na piśmie uzgodnić program i warunki odbywania praktyki z opiekunem w 
Instytucji Przyjmującej; 

§ uzyskać akceptację programu i terminu praktyki u koordynatora ds. praktyk. 
3. Student/ka zobowiązany/a jest do zrealizowania praktyki zgodnie z ustalonym 
programem, a ponadto do: 

§ przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez Uniwersytet; 
§ przestrzegania ustalonego przez Instytucję Przyjmującą porządku i 

dyscypliny pracy; 
§ przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej; 
§ przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz 

ochrony poufności danych w zakresie określonym przez organizatora 
praktyki. 

 
 

§ Warunki zaliczenia praktyki i kryteria oceny 
 
1. Zaliczenia praktyki dokonuje koordynator ds. praktyk na podstawie stosownych 

dokumentów: czyli zaświadczenia o odbyciu praktyk wystawionego przez 
Instytucję Przyjmującą oraz raportu pisemnego z praktyk. 

2. Zaświadczenie o odbyciu praktyki w Instytucji Przyjmującej winno zawierać: 
§ pieczęć Instytucji; 
§ dane studenta; 
§ dane Instytucji; 
§ termin odbycia i wymiar godzin praktyki; 
§ zagadnienia, z jakimi zapoznał się student w trakcie praktyki oraz ogólną 

opinię o praktykancie; 
§ imienną pieczęć osoby upoważnionej do potwierdzenia odbycia praktyki. 

3. Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań i programu praktyki 
oraz sporządzenie raportu pisemnego według załączonego formularza. 

4. Formalnym wyrazem zaliczenia praktyki jest dokonanie przez koordynatora ds. 
praktyk wpisów według obowiązujących na Uniwersytecie zasad. 

 
  



   

 

 
§ Postanowienia końcowe 

 
1. Student jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 

wypadków (NNW) w okresie odbywania praktyki. 
2. Studenta odbywającego praktykę w terminie przewidzianym planem studiów 

ubezpiecza Uniwersytet. 
3. Student decydujący się na odbycie praktyki w innym terminie niż przewidziany 

planem studiów, musi ubezpieczyć się we własnym zakresie i udokumentować to 
wobec koordynatora ds. praktyk przed rozpoczęciem praktyki. 

 


