Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 93
Rektora UŚ z dnia 17.09.2009 r.

Zarządzenie nr 41/2007
z dnia 27 czerwca 2007 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie organizowania
studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Śląskim i obowiązków opiekunów
praktyk.
/tekst jednolity/
Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr
164, poz. 1365 z późn. zm.), § 1 ust. 1 pkt 5 i § 2 Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać
jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie
kształcenia, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 7 i art. 12 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych
okolicznościach (Dz. U. Nr 199, poz. 1674, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§1
1. Studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", określone w programach
i planach studiów, uchwalonych przez rady wydziałów, organizują dziekani wydziałów.
2. Przez praktyki zawodowe rozumie się również praktyki pedagogiczne, realizowane na
specjalności nauczycielskiej.
3. Rodzaj i czas trwania praktyki określa program i plan studiów.
4. Celem praktyki jest:
o
o
o
o

rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach;
kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej;
przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu
zadania;
stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studenta na rynku
pracy.

5. Rodzaj praktyki powinien odpowiadać profilowi kształcenia na kierunku / specjalności
studiów. Praktyki powinny być podejmowane przez studentów, którzy zaliczyli co najmniej
pierwszy semestr studiów.
6. Studenci powinni we własnym zakresie poszukiwać instytucji, w której odbędą praktykę;
samodzielność studenta pod tym względem należy uważać za istotny element realizacji
jednego z podstawowych celów praktyki - rozpoczęcia samodzielnej aktywności
zawodowej.
7. Skierowanie studenta na praktykę do wskazanej przez niego instytucji następuje
w trybie określonym w § 2.
8. Studentom nie przysługują od Uniwersytetu żadne świadczenia z tytułu praktyki.
§2
1. Praktyki odbywane są na podstawie porozumień o organizacji praktyk zawieranych
z zakładami pracy lub na podstawie "umowy o sprawowanie opieki nad studentami
odbywającymi praktyki pedagogiczne" zawieranych z nauczycielami w szkołach
i placówkach w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, chyba że praktyki odbywają się
w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu.

2. Do zawierania porozumień i umów, o których mowa w ust. 1 upoważnieni są dziekani
wydziałów i prodziekani. Wzory porozumienia i umowy stanowią załączniki nr 1 i 2.
§3
1. Wydział w ramach środków przeznaczonych na działalność dydaktyczną, wydziela
w planie rzeczowo-finansowym środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych
z organizacją praktyk, w tym na wynagrodzenia opiekunów praktyk, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Studenci kierowani na praktyki są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych
wypadków, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 października 2002 r.
o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych
okolicznościach. Świadczenia określone w tej ustawie są finansowane ze środków budżetu
państwa.
3. Środki na pokrycie kosztów wynikających z umów o sprawowanie opieki nad studentami
studiów stacjonarnych odbywającymi praktyki pedagogiczne, określane będą odrębnie przez
Rektora w terminie do 30 kwietnia, na podstawie opracowanego przez wydział
sprawozdania o planowanej liczbie studentów do odbycia praktyki pedagogicznej. Wydział
ujmuje środki w planie przychodów.
§4
1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest jej odbycie w ustalonym terminie i wykazanie się
wiedzą i umiejętnościami, dla których praktyka została zorganizowana. Za praktykę będącą
częścią programu studiów przypisuje się określoną liczbę punktów kredytowych (ECTS).
2. Na studiach niestacjonarnych dziekan może także zaliczyć praktykę na podstawie
udokumentowanej pracy zawodowej studenta w kraju lub za granicą, zgodnej
z profilem kształcenia na kierunku studiów /specjalności wykonywanej w okresie nie
krótszym niż określony w planie studiów. W celu zaliczenia pracy zawodowej jako odbytej
praktyki, student składa do dziekana wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.
3. Dziekan może także zaliczyć praktykę odbytą w ramach projektu pt. Uniwersytet Partnerem
Gospodarki Opartej na Wiedzy (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV,
Działanie 4.1.1) jako praktykę zawodową. W celu zaliczenia praktyki, student składa do
dziekana wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3a.
4. Odbywanie praktyki nie zwalnia studenta z obowiązku zaliczania zajęć objętych planem
studiów ani też nie jest podstawą do usprawiedliwienia jego nieobecności na tych zajęciach.
§5
1. Nadzór dydaktyczny nad praktyką sprawuje opiekun praktyki wyznaczony przez dziekana
spośród nauczycieli akademickich wydziału.
2. Opiekun praktyki jest przełożonym studentów odbywających praktykę zgodnie z jej celami
i ustalonym programem. Opiekun jest zobowiązany do:
1) wydawania studentom skierowań do zakładu pracy lub do szkoły/placówki
pedagogicznej na praktykę pedagogiczną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4, na
podstawie zawartych porozumień i umów - o których mowa w § 2;
2) zapoznania studentów z programem praktyki w terminie przynajmniej na jeden
miesiąc przed jej rozpoczęciem, wskazując rodzaj praktyki, termin jej rozpoczęcia
i czas trwania;
3) odbierania od studentów oświadczeń o zapoznaniu się z zasadami organizacji
praktyk wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5;
4) sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przez studentów zadań wynikających
z programu praktyk;
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5) zapewnienia zgodności przebiegu i ilości godzin dydaktycznych praktyk z jej
programem;
6) rozstrzygania wspólnie z kierownictwem zakładu pracy lub nauczycielem
szkoły/placówki pedagogicznej spraw związanych z przebiegiem praktyki;
7) udzielania pomocy i porad studentom odbywającym praktykę, zwłaszcza
wyjaśniania zasad teoretycznych na przykładzie procesów i czynności praktycznych;
8) kontrolowania przebiegu praktyk, czuwania nad zapewnieniem warunków
niezbędnych do prowadzenia praktyki, zgodnie z ustaleniami porozumienia
zawartego pomiędzy Uczelnią a zakładem pracy lub odpowiednio
z nauczycielem szkoły;
9) przedkładania dziekanowi sprawozdania z praktyki wraz z oceną jej przebiegu;
10) potwierdzania pod względem merytorycznym rachunków o wypłaty wynagrodzenia
z tytułu umów, o których mowa w § 2.
3. Opiekun praktyki ponosi odpowiedzialność za realizację obowiązków określonych
w ust. 2 przed dziekanem.
4. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia dla opiekuna z tytułu kierowania
i sprawowania opieki nad praktykami ustala Rektor, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Na podstawie sprawozdania przedłożonego przez opiekuna praktyk dziekan występuje do
Rektora z wnioskiem o wypłacenie opiekunowi wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki
nad praktykami.
§6
1. Dziekan może wystąpić do Rektora o powołanie wydziałowego koordynatora praktyk
studenckich, do którego obowiązków należeć będzie kierowanie i koordynowanie na
wydziale przebiegu praktyk, a w szczególności:
1) ustalanie szczegółowych programów praktyk;
2) ujednolicenie wydziałowej dokumentacji przebiegu praktyk;
3) pomoc opiekunom praktyk w realizacji ich zadań.
2. Do wynagrodzenia koordynatora praktyk stosuje się odpowiednio § 5 ust. ust 4 i 5.
§7
skreślony
§8
1. Wydziały zobowiązane są do dostarczenia do zarejestrowania w Kwesturze „umowy
o sprawowanie opieki nad studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne” wraz
z wypełnionym na odpowiednim druku zgłoszeniem do ubezpieczenia opiekuna praktyki
pedagogicznej.
2. Umowa wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 1 jest rejestrowana w Kwesturze przed
przystąpieniem studenta do odbycia praktyki pedagogicznej.

§9
1. Postanowienia niniejszego zarządzenia stosuje się odpowiednio do: Międzynarodowej
Szkoły Nauk Politycznych, Szkoły Zarządzania, Międzywydziałowych Indywidualnych
Studiów
Humanistycznych
i
Międzywydziałowych
Indywidualnych
Studiów
Matematyczno-Przyrodniczych.
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2. Kierownikom jednostek wymienionych w ust. 1 przysługują uprawnienia dziekana wydziału
określone niniejszym zarządzeniem.
§ 10
Traci moc zarządzenie nr 23 z dnia 19 kwietnia 2001 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego
w sprawie organizowania studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Śląskim
i obowiązków opiekunów praktyk, ze zmianą w zarządzeniu Nr 61 z dnia 16 lipca 2003 r.
§ 11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
Prof. dr hab. Janusz Janeczek
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