
REGULAMIN 
praktyk zawodowych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku  

Zarządzanie I stopnia prowadzonym na  
Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 
 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§1 
 
1. Praktyki zawodowe na studiach I stopnia kierunku Zarządzanie stanowią integralną 

część planu studiów i programu kształcenia. 
 
2. Odbycie przez studenta praktyki zawodowej stanowi podstawę zaliczenia właściwego 

semestru i roku studiów. 
 

§2 
 
Odbycie i zaliczenie praktyk obowiązuje studentów studiów  stacjonarnych 
i niestacjonarnych. 
 
 
II. Czas, termin i miejsce trwania praktyk 
 

§3 
 
Trzytygodniowa praktyka zawodowa realizowana jest w okresie po zakończeniu zajęć 
dydaktycznych w semestrze w letnim  

 
§4 

 
1. Praktyka zawodowa zaliczana jest w 5 semestrze studiów. 
 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dotyczących studenta, Dziekan lub osoba 

upoważniona, może wyrazić zgodę na odbycie praktyki w innym terminie. 
 

§5 
 

1. Praktyki odbywają się w przedsiębiorstwach, instytucjach rynku finansowego, urzędach 
organów administracji publicznej organizacjach pozarządowych i innych organizacjach w 
których występują działania zarządcze. 

 
2. Dziekan lub osoba upoważniona, w szczególnie uzasadnionych przypadkach  

(np. w przypadku możliwości podjęcia przez studenta pracy w danej instytucji), może 
wyrazić zgodę na odbycie praktyki w innych jednostkach niż jednostki wymienione w 
ust.1. 

 
3. Dziekan lub osoba upoważniona, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może 

wyrazić zgodę na odbycie praktyki poza granicami RP, jednakże miejsce praktyk musi 
być zgodne z ust. 1. 



4. W przypadku, o którym mowa w ust 2 i 3, realizowany jest obowiązujący dla kierunku 
program praktyki zawodowej. 

 
 
III. Cel, efekty kształcenia i podstawowe treści programowe praktyk 
 

§6 
 
1. Celem praktyki zawodowej jest poznanie przez studenta zasad i mechanizmów 

funkcjonowania organizacji oraz nabycie praktycznych umiejętności i kompetencji 
społecznych niezbędnych dla wykonywania zawodu menedżera.  

2. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności: 
Po odbyciu praktyk student: 

 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania 
i powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania 
różnorodnych problemów gospodarczych i społecznych; 

 wykorzystuje poznane techniki pozyskiwania i gromadzenia danych z różnych 
źródeł, umie analizować oraz interpretować pozyskane dane; 

 potrafi proponować rozstrzygnięcia konkretnych problemów zarządczych. 
3. Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych: 

Po odbyciu praktyk student: 
 potrafi współdziałać i pracować w zespole, przyjmując w nim różne role; 
 cechuje się odpowiedzialnością i starannością w wykonywaniu powierzanych mu 

zadań; 
 prawidłowo identyfikuje problemy pojawiające się w trakcie wykonywania zadań. 

 
§7 

 
Program praktyk zawodowych obejmuje: 
1) Zapoznanie z regulaminami i procedurami obowiązującymi w jednostce przyjmującej. 
2) Zapoznanie z organizacją jednostki, w tym: 

 podstawami prawnymi działalności, zakresem działania i przedmiotem działalności; 
 regulaminem wewnętrznym podmiotu, przepisami o dyscyplinie pracy, bhp i ppoż.; 
 strukturą organizacyjną, zadaniami poszczególnych komórek w organizacji oraz ich 

powiązaniami, regulaminami wewnętrznymi i przepisami; 
 organizacją sekretariatu, instrukcją i obiegiem dokumentów oraz ich klasyfikacją i 

zasadami przechowywania, w tym również zasadami przekazywania akt do 
archiwum, niszczenia akt, postępowania z aktami poufnymi i tajnymi; 

 obowiązkami i uprawnieniami pracowników, zasadami ich oceny oraz 
odpowiedzialnością służbową, materialną i karną; 

 kluczowymi elementami otoczenia zewnętrznego, organizacją i zasadami współpracy 
jednostki z podmiotami zewnętrznymi, w tym z kontrahentami, bankami oraz 
instytucjami publicznymi. 

3) Zapoznanie z systemami informatycznymi w organizacji, w tym: 
 strukturą systemów informatycznych; 
 funkcjonowaniem sieci komputerowej; 
 oprogramowaniem biurowym. 

4) Zapoznanie z zakresem prac wykonywanych w poszczególnych działach organizacji. 
5) Zapoznanie z organizacją i funkcjonowaniem działu kadr i płac, w tym: 

 dokumentacją pracowniczą; 
 naliczaniem, rozliczaniem i ewidencją wynagrodzeń; 



 systemami komputerowymi i oprogramowaniem kadrowo-płacowym; 
 ochroną danych osobowych. 

6) Zapoznanie z organizacją i zadaniami działu finansowo-księgowego, w tym:  
 systemem ewidencji księgowej; 
 obiegiem dokumentów księgowych; 
 zasadami opracowywania planu finansowego, jego kontroli i wykonania; 
 sprawozdawczością. 

7) Zapoznanie z organizacją i funkcjonowaniem działu marketingu, w tym: 
 zadaniami i działaniami marketingowymi;  
 stosunkami jednostki z otoczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem głównych 

interesariuszy; 
 oprogramowaniem wspomagającym realizację działań marketingowych. 

8) Zapoznanie z zasadami zarządzania ryzykiem i dokumentacją dotyczącą zarządzania 
ryzykiem. 

9) Uczestniczenie w pracach związanych z bieżącą działalnością jednostki. 
10) Kształcenie umiejętności pracy w zespołach pracowniczych. 
11) Kształcenie umiejętności budowania prawidłowych relacji interpersonalnych. 
12) Kształcenie poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę i podejmowane decyzje. 
13) Kształcenie poczucia etyki zawodowej. 
 
 

IV. Kontrola przebiegu studenckich praktyk zawodowych 
 

§8 
 
1. Celem kontroli jest monitorowanie i podnoszenie jakości procesu realizacji studenckich 

praktyk zawodowych na poziomie dydaktycznym i organizacyjnym.  
 
2. Kontrola dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie I stopnia. 

 
 
3. Za koordynowanie działań kontrolnych odpowiada Dziekan Wydziału Nauk 

Ekonomicznych i Prawnych.  
 
4. Zasadniczymi formami kontroli przebiegu studenckich praktyk zawodowych są: 

 kontrola dokumentacji praktyk, 
 analiza sprawozdań z realizacji praktyk opracowanych w formie dziennika praktyk 

(Załącznik nr 1), 
 telefoniczna weryfikacja obecności studenta w jednostce przyjmującej, 
 hospitacje. 
 

5. Ocenie podlega realizacja następujących standardów: 
 zachowanie łącznego czasu i ciągłości praktyki zawodowej, 
 terminowość podjęcia praktyki zawodowej w wyznaczonej jednostce przyjmującej, 
 zgodność realizowanych przez studenta zadań z programem praktyki, 
 merytoryczny zakres zadań/czynności wykonywanych w ramach praktyk, 
 rzetelność i aktywność wypełniania zadań praktyki, 
 prowadzenie dokumentacji praktyki wg obowiązujących wzorów i zasad, 
 techniczno-organizacyjne aspekty praktyki zawodowej. 

 
§9 



 
Kontrola realizacji praktyki zawodowej w jednostkach przyjmujących przeprowadzana jest 
przez kierunkowego opiekuna praktyk, który zobowiązany jest do następujących czynności:  

 wylegitymowania się podczas przeprowadzania kontroli identyfikatorem służbowym, 
potwierdzającym tożsamość i stanowisko służbowe w Uczelni, 

 weryfikacji wszystkich aspektów realizacji praktyki zawodowej, 
 oceny postawy studenta oraz jakości wypełnianych przez niego obowiązków, 
 wypełnienia arkuszy hospitacji praktyk zawodowych (Załącznik nr 2), 
 uzupełniania telefonicznej weryfikacji obecności studenta w jednostce przyjmującej 

(Załącznik nr 3). 
 

§10 
 
1. Arkusze hospitacji praktyk zawodowych oraz arkusze telefonicznej weryfikacji 

obecności studentów w jednostkach przyjmujących podlegają analizie przeprowadzanej 
przez Wydziałową Komisję ds. Programów i Jakości Kształcenia, która sporządza 
sprawozdanie z przebiegu praktyk i formułuje wnioski oraz zalecenia naprawczo-
doskonalące.  

 
2. Sprawozdanie z przebiegu praktyk oraz wnioski i zalecenia naprawczo-doskonalące 

prezentowane są kolegium dziekańskiemu. 
 
V. Zaliczenie praktyki zawodowej  

 
 

 §11 
 
1. Praktykę zalicza kierunkowy opiekun praktyk poprzez wpis do karty i protokołu 

zaliczenia przedmiotu. 
 
2. Weryfikacja efektów kształcenia następuje na podstawie: oceny osoby kierującej 

praktyką w jednostce przyjmującej, pisemnego sprawozdania studenta w formie 
dziennika praktyk oraz rozmowy oceniającej przeprowadzonej przez opiekuna praktyk. 

 
§12 

 
1. Kierunkowy opiekun praktyk zawodowych może zaliczyć praktykę, jeśli zachodzi jedna 

z następujących okoliczności: 
1) student pozostawał lub pozostaje w stosunku pracy w jednostkach, o których mowa w 

§5 ust. 1, 2 i 3; 
2) student wykonał lub wykonuje czynności na rzecz organizacji, o których mowa w §5 

ust. 1, 2 i 3, na podstawie innych umów niż umowa o pracę; 
3)  student prowadził lub prowadzi działalność gospodarczą pozwalającą na wypełnienie 

programu praktyk. 
 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podstawę zaliczenia stanowią: 
1) składane przez studenta pisemne sprawozdanie z zakresu wykonywanych prac 

i czynności; 
2) poświadczenie zatrudnienia, umów zlecenia, umów o dzieło, rodzaju prowadzonej 

działalności; 
3) rozmowa oceniająca przeprowadzana przez opiekuna praktyk.  

 



 
VI. Postanowienia końcowe 
 

§13 
 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, a dotyczących praktyk 
zawodowych, decyzje podejmuje kierunkowy opiekun praktyk.  
 

§14 
 

1. Student w czasie odbywania praktyki zawodowej zobowiązany jest do wykonywania 
powierzonych mu zadań w organizacji przyjmującej. 

2. W trakcie odbywania praktyki zawodowej oraz po jej zakończeniu, student ma 
obowiązek zachowania poufności informacji wskazanych przez jednostkę przyjmującą. 

3. Student zobowiązany jest do godnego reprezentowania Uczelni i kierunku studiów. 
 

§15 
 

Sprawy organizacji zawodowych praktyk studentów reguluje Zarządzenie Nr 69/2014 
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 8 września 2014 
r. w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów UPH. 

 



Załącznik nr 1.  
 

 
 

 

 

 

 

 

Kierunek Zarządzanie I stopnia 

 

Specjalność__________________________________ 

 

 

 
 

DZIENNIK PRAKTYK 
 
 
 
 

______________________________________________ 
Imię i nazwisko studenta 

 

 

 

        __________________ 
      Nr albumu 
 
 
 
 

 
 
 
 

   ________________________ 
                                                                                     kierunkowy opiekun praktyk zawodowych 



__________________________________________________________________ 
Nazwa i adres jednostki przyjmującej 

 
___________________________________________________________ 

 
 

KARTA PRZEBIEGU PRAKTYKI 
 
______________________________________________________________________ 
 
Termin odbywania praktyki:    od ....................……..           do................................ 

Dzień Godziny 
pracy 

od - do 

Liczba 
godzin 
pracy

Wyszczególnienie zajęć 
(uwagi, obserwacje i wnioski praktykanta w odniesieniu do 

wykonywanych zadań) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
      ____________________________________ 
                            Pieczęć i podpis opiekuna praktyki  
                                                                                                 powołanego przez jednostkę przyjmującą



Opinia studenta o przebiegu praktyki 
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Opinia opiekuna praktyki zawodowej o przebiegu praktyki studenta 
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........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 
Ocena ogólna: (niedostateczna, dostateczna, dostateczna plus, dobra, dobra plus, bardzo dobra)  
 
……………………………………………………………………………. 
Podpis opiekuna praktyki zawodowej powołanego przez jednostkę przyjmującą 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2. 
 
ARKUSZ HOSPITACJI STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

 
1. Imię i nazwisko studenta/studentki  

2. Data kontroli  

3. Deklarowany termin odbywania 
praktyki 

 

4. Nazwa i adres jednostki przyjmującej  

5. Imię i nazwisko opiekuna praktyk 
powołanego przez jednostkę przyjmującą 

 

6. Imię i nazwisko osoby 
przeprowadzającej kontrolę 

 

7. Uwagi dotyczące: 

a) terminowości rozpoczęcia praktyki 

b) merytorycznego zakresu zadań/czynności wykonywanych w ramach praktyk 
 
 
 
 
 
 
c) rzetelności i aktywności studenta w wykonywaniu zadań 
 
 
 
 
 
 
 
d) aspektów organizacyjnych praktyki zawodowej 
 
 
 
 
 
 
 
8. Wnioski i zalecenia pokontrolne 

 

 

 

Podpis osoby reprezentującej jednostkę przyjmującą 

Podpis osoby kontrolującej 



 
Załącznik nr 3. 

 
ARKUSZ TELEFONICZNEJ WERYFIKACJI OBECNOŚCI STUDENTÓW 

KIERUNKU ZARZĄDZANIE I STOPNIA 
ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ 

W ROKU AKADEMICKIM ……………… 
 

Lp. Imię i nazwisko 
studenta 

Nazwa jednostki 
przyjmującej 

Nr 
telefonu 

Data 
kontroli 

Wynik 
kontroli 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
Podpis osoby kontrolującej 


