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§1 

Zgodnie z art. 66 ust. 2, art. 166 ustawy z dnia 27 lipca 2006 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) praktyki zawodowe 

obowiązują wszystkich studentów studiów licencjackich. Są one realizowane w oparciu o 

Zarządzenie 56/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

§2 

Specjalność nauczycielską obejmują specyficzne wymagania podane w oddzielnej instrukcji. 

Praktyki te organizuje i nadzoruje Centrum Edukacji Nauczycielskiej. Pozostałe specjalności i 

studenci bez określonej specjalności podlegają zasadom podanym w tym regulaminie. 

§3 

Praktyki zawodowe są istotnym elementem przygotowania zawodowego studentów. Ich 

celem jest: 

 Praktyczne zapoznanie się studentów z pracą i działalnością danego Zakładu Pracy: 

1. poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w różnych branżach, 

2. poznanie struktur i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji, 

3. pogłębienie wiedzy o poszczególnych branżach gospodarki. 

 Poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach: 

1. wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce 

funkcjonowania zakładu pracy (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką), 

2. zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z wybraną 

specjalnością. 

 Poznanie własnych możliwości na rynku pracy: 

1. nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w 

momencie poszukiwania pracy, 

2. kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym 

m.in. umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, 

nawiązywania kontaktów, prowadzenia negocjacji itp., 

3. przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone 

mu zadania. 

 

§4 

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia odbywają obowiązkowe trzytygodniowe 

praktyki zawodowe. 

 

§5 

Student może wykonać więcej niż jedną praktykę zawodową.  

 

§6 

Charakter praktyki musi odpowiadać kierunkowi i specjalności studiów.  

 

§7 

Praktyki odbywają się w oparciu o porozumienia o prowadzeniu praktyk z wybranymi 

podmiotami gospodarczymi, zawarte przez Dziekana z upoważnienia rektora w formie 

Załącznika numer 4 z Zarządzenia Nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. 



 

§8 

Studenci odbywający praktykę zobowiązani są do opłacenia składek z tytułu ubezpieczenia od 

następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie takie oferowane jest w ramach umowy 

zbiorowej przez UWr. i każdy student ma możliwość ubezpieczenia się w dziekanacie 

Wydziału Matematyki i Informatyki UWr. na początku roku każdego roku akademickiego. 

Osoby, które nie skorzystają z tej formy ubezpieczenia, zobowiązane są do dostarczenia 

wydziałowemu opiekunowi praktyk kopii dokumentu poświadczającego posiadanie własnego 

ubezpieczenia NNW, obejmującego okres odbywania praktyki. Studenci odbywający 

praktykę zobowiązani są również do opłacenia składek z tytułu ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej i dostarczenia wydziałowemu opiekunowi praktyk kopii 

dokumentu poświadczającego posiadanie ww. ubezpieczenia. 

 

§9 

Przed rozpoczęciem praktyk student jest zobowiązany do wypełnienia i złożenia dziekanacie 

skierowania na praktykę zawodową według załącznika numer 5 Zarządzenia Nr 56/2010 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego oraz deklaracji będącej załącznikiem numer 6 do 

powyższego zarządzenia. Dodatkowo student przed rozpoczęciem praktyk jest zobowiązany 

do wypełnienia razem z pracodawcą ramowego programu praktyk a po ich zakończeniu 

student jest zobowiązany do wypełnienia Raportu z Przebiegu Praktyk. Raport ten musi 

zostać podpisany przez zakładowego opiekuna praktyk, wyznaczonego przez zakład pracy, w 

którym odbywana jest praktyka. Wszystkie dokumenty związane z praktyką są 

przechowywane są w aktach studentów do końca studiów. 

 

§11 

Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się przez studenta z obowiązków określonych 

w ramowym programie praktyk i pozytywnej ocenie opiekuna praktyk podjętej w oparciu o 

poświadczony Raport z Przebiegu Praktyk. Zaliczenie praktyk stwierdza się wpisem do 

indeksu i protokołu zaliczenia praktyk. 

 

§12 

Zgodnie z  Zarządzeniem 56/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z 

odbywaniem praktyki zawodowej studentowi nie przysługują od Uczelni żadne świadczenia 

finansowe ani rzeczowe. 

§13 

Następujące osoby mogą być zwolnione z odbywania praktyk zawodowych: 

  członkowie kół naukowych prowadzonych w naszym instytucie; 

 studenci biorący udział w obozach naukowych; 

 studenci prowadzący zajęcia w tzw. „Tutorni”;  

 studenci pomagający w zorganizowaniu wszelkich konkursów matematycznych, 

targów szkolnych i prowadzący inną działalność o charakterze propagującym 

matematykę;  

 studenci, którzy wykonywali w przeszłości pracę zarobkową (również poza granicami 

kraju) związaną z kierunkiem studiów. 

We wszystkich powyższych przypadkach działalność powinna być udokumentowana 

pisemnie oraz powinno być złożone podanie do Dziekana z prośbą o zwolnienie z praktyk 

zawodowych. Decyzję o zwolnieniu z praktyki zawodowej podejmuje Dziekan w 

porozumieniu z opiekunem praktyk. 

 

 



 

 

 

§14 

Wszelkie konsekwencje wynikłe z powodu nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu ponosi 

student. 

 

 

 

Prodziekan 

Wydziału Matematyki i Informatyki 

dr hab. Zbigniew Palmowski, prof. UWr 


