
ZARZĄDZENIE Nr 69/2014 
REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO 

w Siedlcach 
z dnia 8 wrze śnia 2014 roku 

 

w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów UPH 
 
 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572) oraz § 52 ust. 1 statutu UPH zarządza się, co następuje:  

 
 

§ 1 
1. Praktyki zawodowe studentów realizuje się jako:  

1) praktyki zawodowe kierunkowe – wynikające z planu studiów i programu kształcenia 
obowiązującym na danym kierunku i stanowiące jego integralną część; 

2) praktyki zawodowe nauczycielskie – realizowane w oparciu o standardy kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z programem 
kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela lub planem 
studiów obowiązującym na danym kierunku. 

2. Rodzaj, wymiar, formę i termin realizacji praktyki zawodowej określa plan studiów 
i program kształcenia danego kierunku studiów lub programu kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

3. Za organizację praktyk zawodowych odpowiada: 
1) właściwy dla kierunku studiów wydział zgodnie z uchwalonymi przez radę wydziału 

planami i programami kształcenia – w przypadku praktyk kierunkowych; 
2) Instytut Pedagogiki i właściwy dla danego kierunku studiów Instytut w porozumieniu  

z pełnomocnikiem rektora ds. kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela, zgodnie z regulaminem praktyk programu kształcenia przygotowującego 
do wykonywania zawodu nauczyciela – w przypadku praktyk nauczycielskich. 

 
§ 2 

1. Praktyki zawodowe studentów realizuje się w formie: 
1) praktyki ciągłej – realizowanej poza zajęciami dydaktycznymi w wymiarze określonym 

w programie kształcenia kierunku lub programie kształcenia przygotowującym  
do wykonywania zawodu nauczyciela; 

2) praktyki śródrocznej – realizowanej w trakcie roku akademickiego, w wymiarze 
dni/godzin określonym w programie kształcenia przygotowującym do wykonywania 
zawodu nauczyciela lub programie kierunku studiów.  

2. Praktyki śródroczne realizuje się w ramach dydaktyk przedmiotowych lub jako odrębny 
przedmiot. Zajęcia te powinny być uwzględnione w semestralnym rozkładzie zajęć tak, 
aby ich realizacja nie kolidowała z prowadzeniem innych zajęć dydaktycznych. 

 
§ 3 

1. Praktyki zawodowe studentów odbywają się na podstawie porozumień zawartych 
pomiędzy Uniwersytetem, a jednostką przyjmującą studenta/studentów w celu odbycia 
praktyki zawodowej.  

2. Wzory porozumień, o których mowa w ust. 1, określają: 
1) załącznik nr 1 – wzór porozumienia w sprawie organizacji praktyki zawodowej 

studenckiej ciągłej kierunkowej; 
2) załącznik nr 2 – wzór porozumienia w sprawie organizacji praktyki nauczycielskiej 

śródrocznej. 



3. Praktyki zawodowe studentów studiów stacjonarnych na kierunku dietetyka, mogą 
odbywać się w jednostkach, z którymi UPH zawarł porozumienie w sprawie organizacji 
praktyk na zasadach odpłatności. 

4. Wzór porozumienia, o którym mowa w ust. 3, określa załącznik nr 3 
do zarządzenia. 

5. Porozumienia, o których mowa w ust. 1 i 3, podpisują w imieniu UPH właściwi kierownicy 
podstawowych jednostek organizacyjnych, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 
przez Rektora. 

6. Porozumienia zawierane pomiędzy UPH a jednostkami przyjmującymi studentów 
na praktyki nauczycielskie, realizowane w ramach programu kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, podpisuje kierownik właściwej 
podstawowej jednostki organizacyjnej, po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji 
pełnomocnika rektora ds. kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela. 

7. Jeżeli jednostka przyjmująca studenta na praktykę zawodową zaproponuje zawarcie 
porozumienia w innym brzmieniu, niż te które zostało określone we wzorze stanowiącym 
załącznik do zarządzenia, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może 
podpisać to porozumienie po uzyskaniu zgody prorektora właściwego do spraw 
studenckich. 

8. Praktyki nauczycielskie realizowane w ramach kierunków studiów lub w ramach 
programów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela 
przeprowadza się na podstawie umów cywilno-prawnych zawartych pomiędzy 
Uniwersytetem, a nauczycielami szkół i placówek w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o  systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572). Wysokość 
wynagrodzenia dla  szkół, placówek oświatowych oraz nauczycieli sprawującymi opiekę 
nad studentami określają odrębne przepisy. 

 
§ 4 

1. Praktykami studentów kieruje opiekun z ramienia UPH, powoływany na rok akademicki 
lub czas trwania kadencji organów podstawowej jednostki organizacyjnej, spośród 
nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostce organizacyjnej odpowiadającej  
za prowadzenie danego kierunku studiów lub kształcenie przygotowujące do 
wykonywania zawodu nauczyciela. 

2. Opiekunów praktyk studenckich powołuje się na poszczególne kierunki studiów lub 
prowadzone kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela. 
Dopuszcza się powołanie opiekunów praktyk w ramach specjalności na kierunku. 

3. Za praktyki studenckie na kierunku bioinżynieria produkcji żywności, gospodarka 
przestrzenna, menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa, rolnictwo, turystyka i rekreacja 
oraz zootechnika odpowiada kierownik Ośrodka ds. Praktyk Studenckich, działającego 
na Wydziale Przyrodniczym. 

4. Opiekuna praktyk studenckich powołuje prorektor do spraw studenckich, na wniosek 
kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. 

5. Dla śródrocznych praktyk nauczycielskich nie powołuje się opiekuna.  
6. Nauczycielowi akademickiemu powołanemu na opiekuna praktyk przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie określone odrębnymi przepisami. 
 

§ 5 
Do obowiązków opiekunów praktyk zawodowych studentów z ramienia UPH w szczególności 
należy: 

1) opracowywanie programów praktyk; 
2) zapoznawanie studentów z programami praktyk, celem, miejscem i innymi warunkami 

odbywania praktyk; 
3) wydawanie studentom skierowań na praktyki; 
4) przygotowywanie i wysyłanie porozumień do jednostek przyjmujących studentów; 



5) przygotowywanie kart oceny przebiegu praktyki i przekazywanie ich, po odbytej 
praktyce, do właściwego dziekanatu; 

6) przygotowywanie umów cywilno-prawnych dla nauczycieli, w przypadku ciągłych 
praktyk nauczycielskich; 

7) przeprowadzanie okresowych kontroli przebiegu praktyk; 
8) współdziałanie z osobami będącymi opiekunami praktyk w jednostkach 

przyjmujących studentów na praktyki zawodowe; 
9) podejmowanie decyzji sprawie zaliczenia studentowi odbytej praktyki; 
10) przekazywanie do Działu Organizacji Studiów kopii protokołów zaliczeń praktyk. 

 
§ 6 

1. Szczegółowe zasady odbywania i zaliczania praktyk studenckich określa regulamin 
praktyk. 

2. Regulamin praktyk ustala jednostka organizacyjna odpowiadająca za prowadzenie 
kierunku studiów w ramach którego odbywane są praktyki studenckie, a w przypadku 
realizowania programu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela – właściwa jednostka, w porozumieniu z pełnomocnikiem rektora  
ds. kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

3. Regulamin praktyk zatwierdza kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, 
po zasięgnięciu opinii rady podstawowej jednostki organizacyjnej. 

4. Regulamin praktyk powinien w szczególności określać: 
1) efekty kształcenia jakie student powinien osiągnąć w trakcie realizacji praktyki; 
2) czas trwania praktyki; 
3) terminy odbywania praktyki; 
4) miejsce odbywania praktyki i formę praktyki; 
5) cel praktyki, założenia kształcenia i podstawowe treści programowe praktyki; 
6) formę, sposób i podstawy zaliczenia praktyki; 
7) sposób weryfikacji zakładanych efektów kształcenia; 
8) rodzaje działalności wykonywanej przez studenta osobiście lub rodzaje świadczonej 

przez studenta pracy, które mogą stanowić podstawę do zaliczenia praktyki bez 
konieczności jej odbycia w formie organizowanej przez Uniwersytet. 

 
§ 7 

Traci moc zarządzenie Rektora Akademii Podlaskiej Nr 29/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r.  
w sprawie organizacji zawodowych praktyk studentów Akademii Podlaskiej. 

 
§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
          
 
 
         REKTOR 
         
        dr hab. Tamara Zacharuk 
          profesor nadzwyczajny 
 
 



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Rektora nr  69/2014 

Porozumienie 
w sprawie organizacji obowi ązkowej praktyki zawodowej studenckiej  (ciągłej kierunkowej) 

zawarte dnia ....................................... w Siedlcach, pomiędzy  

Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, z siedzibą przy ul. Konarskiego 2 w Siedlcach 
(08-110), NIP 821-001-44-90, REGON 000001471, zwanym dalej „Uniwersytetem”, reprezentowanym na 
podstawie udzielonego przez Rektora Uniwersytetu pełnomocnictwa, przez: 

− ............................................................................................  - Dziekana Wydziału ..............................................  

a 
 ....................................................................  z siedzibą w  ..........................  przy ul.  ........................................... , 

zwaną/-ym dalej „Jednostką przyjmującą”, reprezentowaną/-ym przez: 

− ............................................................................................ - ...............................................................................  
o następującej treści: 

§ 1 

1. Uniwersytet kieruje do Jednostki przyjmującej niżej wymienionych studentów kierunku  ..............................  

specjalności . .................................................  na  ..........  - tygodniową praktykę zawodową: 

Lp. Nazwisko i imię studenta Forma studiów Okres praktyki 

1.    

2.    

2. Uniwersytet oświadcza, że studenci studiów stacjonarnych objęci są ochroną ubezpieczeniową 
w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków. 

§ 2 
Jednostka przyjmująca zobowiązuje się do: 
1) zapoznania się z programem praktyki w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań przez studenta 

odbywającego praktykę; 
2) powołania opiekuna/-ów, pod kierunkiem którego/-ych student będzie realizował program praktyki; 
3) zaplanowania odpowiedniej ilości zajęć, aby umożliwić studentowi wykonanie zadań ustalonych 

w programie praktyki; 
4) zapoznania studentów z regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz 

o ochronie tajemnicy służbowej; 
5) współdziałania z opiekunem praktyk z ramienia Uniwersytetu; 
6) umożliwienia nauczycielowi akademickiemu – opiekunowi praktyki z ramienia Uniwersytetu, 

sprawowania nadzoru merytorycznego nad przebiegiem praktyki; 
7) potwierdzenia i oceny praktyki studenta w dokumentacji praktyki według zasad określonych w programie 

praktyk. 

§ 3 
Uniwersytet zobowiązuje się do: 
1) opracowania programu praktyki i zapoznania z nim studentów; 
2) współdziałania z opiekunem praktyk z ramienia jednostki przyjmującej studenta na praktykę; 
3) sprawowania nadzoru dydaktyczno-wychowawczego i organizacyjnego nad przebiegiem praktyki oraz 

kontroli i oceny praktyki. 

§ 4 
Strony zgodnie oświadczają, że Uniwersytet nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z realizowaną 
w jednostce przyjmującej praktyką studencką. 

§ 5 
Jednostka przyjmująca może żądać od Uniwersytetu odwołania z praktyki zawodowej studenta, w przypadku 
naruszenia przez niego, w sposób rażący, dyscypliny pracy. 

§ 6 
Sprawy nieuregulowane niniejszym porozumieniem strony będą rozstrzygać w ramach wzajemnych 
negocjacji i uzgodnień. 

§ 7 
Niniejsze porozumienie sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 

      .....................................  
               podpis opiekuna praktyki  
                z ramienia Uniwersytetu  

................................................ .................................................... 
       podpis i pieczątka kierownika     podpis i pieczątka przedstawiciela 

     podstawowej jednostki organizacyjnej                                jednostki przyjmującej 



Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Rektora nr  69/2014 

  

Porozumienie 
w sprawie organizacji obowi ązkowej praktyki nauczycielskiej ( śródrocznej) 

zawarte dnia ....................................... w Siedlcach, pomiędzy  

Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, z siedzibą w Siedlcach (08-110), przy 
ul. Konarskiego 2, NIP 821-001-44-90, REGON 000001471, zwanym dalej „Uniwersytetem”, 
reprezentowanym na podstawie udzielonego przez Rektora Uniwersytetu pełnomocnictwa, przez: 

− ............................................................................................  - Dziekana Wydziału ..............................................  

a 

 ....................................................................... z siedzibą w  ........................ …………… przy ul.  ......................... , 

zwaną/-ym dalej „Szkołą*/Przedszkolem*”, reprezentowaną/-ym przez: 

− ............................................................................................ - ...............................................................................  

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie zasad organizacji praktyki nauczycielskiej 

(śródrocznej) dla studentów kierunku  ...................................................................................................................  

                                                                                                               rok, poziom i forma kształcenia 

§ 2 

Strony ustalają, że praktyki, o których mowa w § 1 prowadzone będą na podstawie programu praktyk, 
zawartego w regulaminie praktyk nauczycielskich śródrocznych, stanowiącym załącznik do niniejszego 
porozumienia (dostępnego także na stronie internetowej Wydziału …………. Uniwersytetu). 

§ 3 

Czas trwania praktyk śródrocznych wynosi:  ..............  godzin. 

§ 4 

1. Uniwersytet zobowiązuje się pokryć koszty wynagrodzeń nauczycieli Szkoły, będących opiekunami 
praktyk, z tytułu sprawowania opieki nad studentami odbywającymi praktyki śródroczne w Szkole.  

2. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 jest: 
1) przeprowadzenie zajęć otwartych wg autorskiej koncepcji; 
2) indywidualne konsultacje instruktażowe ze studentami; 
3) hospitacja lekcji indywidualnych studentów.  

§ 5 
Szkoła*/ Przedszkole* zobowiązuje się zapewnić: 

1) opiekuna praktyk, wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły przyjmującej; 
2) odpowiednie warunki odbywania praktyki przez studentów; 
3) systematyczny nadzór nad realizacją programu praktyk. 

§ 6 

Porozumienie zawiera się na okres od ……………....... do ……………............ . 

§ 7 

Niniejsze porozumienie sporządzono się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

§ 8 

Sprawy nieuregulowane niniejszym Porozumieniem strony będą rozstrzygać w ramach wzajemnych 
negocjacji i uzgodnień. 
 
 
....................................................................... 
                   pieczęć i podpis Pełnomocnika Rektora  
ds. kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela 
           (dotyczy praktyk realizowanych w ramach programu kształcenia 
               przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) 
 
 
 
 

................................................... .            ……..................................................... 

   pieczątka i podpis kierownika                                                                                   pieczątka i podpis Dyrektora Szkoły*/Przedszkola*     
podstawowej jednostki organizacyjnej  
 
 
*-  niepotrzebne skreślić                                                                                                  



Załącznik nr 3 
do Zarządzenia Rektora nr  69/2014 

Porozumienie 
w sprawie organizacji obowi ązkowej praktyki zawodowej na kierunku dietetyka – s tudia stacjonarne 

(realizowanej na zasadzie odpłatno ści) 

zawarte dnia ....................................... w Siedlcach, pomiędzy  
Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach z siedzibą przy ul. Konarskiego 2 w Siedlcach 
(08-110), NIP 821-001-44-90, REGON 000001471, zwanym dalej „Uniwersytetem”, reprezentowanym na 
podstawie udzielonego przez Rektora UPH pełnomocnictwa, przez: 

− ............................................................................................  - Dziekana Wydziału ..............................................  

a 
 ....................................................................  z siedzibą w  ..........................  przy ul.  ........................................... , 

zwaną/-ym dalej „Jednostką przyjmującą”, reprezentowaną/-ym przez: 

− ............................................................................................ - ...............................................................................  
o następującej treści: 

§ 1 
1. Uniwersytet kieruje do jednostki przyjmującej niżej wymienionych studentów studiów stacjonarnych 

kierunku dietetyka na  ………… - dniową praktykę zawodową: 

Lp. Nazwisko i imię studenta Forma studiów Okres praktyki 

1.    

2.    
 

2. Uniwersytet oświadcza, że studenci, o których mowa w ust. 1, objęci są ochroną ubezpieczeniową w 
zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków. 

§ 2 
Jednostka przyjmująca zobowiązuje się do: 
1) zapoznania się z programem praktyki w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań przez studenta 

odbywającego praktykę;  
2) powołania opiekuna/-ów, pod kierunkiem którego/-ych student będzie realizował program praktyki; 
3) zaplanowania odpowiedniej ilości zajęć, aby umożliwić studentowi wykonanie zadań ustalonych 

w programie praktyki; 
4) zapoznania studentów z regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz 

o ochronie tajemnicy służbowej; 
5) współdziałania z opiekunem praktyk z ramienia Uniwersytetu; 
6) umożliwienia nauczycielowi akademickiemu – opiekunowi praktyki z ramienia Uniwersytetu, sprawowania 

nadzoru merytorycznego nad przebiegiem praktyki; 
7) potwierdzenia i oceny praktyki studenta w dokumentacji praktyki według zasad określonych w programie 

praktyk. 
§ 3 

Uniwersytet zobowiązuje się do: 
1) opracowania programu praktyki i zapoznania z nim studentów; 
2) współdziałania z opiekunem praktyk z ramienia jednostki przyjmującej studenta na praktykę; 
3) sprawowania nadzoru dydaktyczno-wychowawczego i organizacyjnego nad przebiegiem praktyki oraz 

kontroli i oceny praktyki. 
§ 4 

1. Uniwersytet zobowiązuje się także pokryć koszty związane z odbywaniem praktyk przez studentów 
wymienionych § 1 ust. 1 w wysokości ……………… za każdy dzień praktyki oraz dodatkowe koszty tj.: 
…………………………………………………………………………………………………….…………………..., 
które wynoszą: …………… od jednego studenta za cały okres praktyki. 

2. Zapłata z tytułu poniesionych przez jednostkę przyjmującą kosztów, o których mowa w ust. 1, nastąpi na 
podstawie prawidłowo wystawionej przez jednostkę przyjmującą faktury (rachunku), potwierdzonej przez 
opiekuna praktyki kierunku dietetyka, w terminie ………… dni od jej otrzymania przez Uniwersytet. 

§ 5 
Jednostka przyjmująca może żądać od Uniwersytetu odwołania z praktyki zawodowej studenta w przypadku 
naruszenia przez niego, w sposób rażący, dyscypliny w ramach odbywanej praktyki. 

§ 6 
Sprawy nie uregulowane niniejszym Porozumieniem strony będą rozstrzygać ramach wzajemnych uzgodnień 
i negocjacji. 

§ 7 
Niniejsze porozumienie sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 

................................................................  
podpis opiekuna praktyki  z ramienia Uniwersytetu  

  ................................................                                     .................................................... 
podpis i pieczątka kierownika podstawowej  jednostki organizacyjnej                  podpis i pieczątka przedstawiciela jednostki przyjmującej 
                                  


