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Politechnika Koszalińska 

Wydział Nauk Ekonomicznych 
 

REGULAMIN PRAKTYK 
Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej 

Zasady organizacji, realizacji i zaliczania praktyk zawodowych studentów 
 

I. Informacje ogólne 
 
1. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej praktyki zawodowe studentów na kierunkach 

studiów I-go stopnia o profilu ogólnoakademickim i praktycznym realizowanych w trybie stacjonarnym i 

niestacjonarnym, są obowiązkowe i stanowią integralny element kształcenia. 
 
2. Podstawowym celem praktyki zawodowej jest nabycie umiejętności praktycznych, uzupełniających i 

pogłębiających wiedzę uzyskaną przez studenta w toku zajęć dydaktycznych na uczelni, a także 

ukształtowania postaw wobec potencjalnych pracodawców i współpracowników. 
 
3. Czas trwania praktyki na danym kierunku studiów jest określony w planach i programach studiów, przy 

czym praktyki zawodowe studentów realizujących kształcenie na kierunkach o profilu praktycznym wynoszą 

wynoszą co najmniej 6 miesięcy (960 godzin) – w przypadku studiów pierwszego stopnia oraz co najmniej 3 

miesiące (480 godzin) – w przypadku studiów drugiego stopnia. Praktyki zawodowe studentów realizujących 

kształcenie ogólnoakademickie trwają co najmniej 1 miesiąc (160 godzin). 
 
4. Miejsca odbywania praktyk ustalane są na podstawie umów o współpracy i porozumień zawieranych przez 

Politechnikę Koszalińską z „zakładami pracy”. 
 
5. Przez zakład pracy rozumie się osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 

osobę prawną w której realizowana jest przez studentów praktyka zawodowa. 
 
6. Przez umowę o współpracy (wzór 1) rozumie się dokument podpisywany w imieniu Politechniki 

Koszalińskiej przez Pełnomocnika Rektora Politechniki Koszalińskiej ds. Praktyk Studenckich z zakładami 

pracy, które wyrażają wolę stałej współpracy w zakresie realizacji zawodowych praktyk studentów. Wykaz 

umów zamieszczany jest na stronach internetowych uczelni oraz na stronie internetowej Wydziału. 
 
7. Przez porozumienie (wzór 2) rozumie się dokument podpisywany przez wydziałowych kierowników praktyk 

na poszczególnych kierunkach studiów z zakładami pracy, które wyrażają wolę krótkotrwałej współpracy w 

zakresie realizacji zawodowych praktyk studentów. 

 

II. Organizacja przebiegu i warunki zaliczenia praktyki zawodowej 
 
1. Student Wydziału Nauk Ekonomicznych przygotowując się do zrealizowania praktyki powinien: 
 

1) zapoznać się z „Ramowym programem praktyk zawodowych studentów” opublikowanym na stronie 
internetowej Wydziału, 

 
2) wspólnie z kierownikiem praktyki dokonać wyboru miejsca, w którym będzie zrealizowana praktyka, 

 
3) nie później niż do czasu rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej kończącej semestr nauki, po którym 

realizowana będzie praktyka, zgłosić się do kierownika praktyk celem odebrania skierowania na praktykę 

zawodową (wzór 3) oraz dokonania szczegółowych ustaleń określających warunki jej realizacji, 
 

4) uzgodnić z opiekunem praktyk w zakładzie pracy przebieg praktyki, na podstawie którego sporządza 

harmonogram przebiegu praktyki zawodowej (wzór 4) przedkładany kierownikowi praktyk do akceptacji. 

 
2. Kierownik praktyk dokonuje zaliczenia praktyki zawodowej jeżeli efekty uczenia się na praktyce zostały 

osiągnięte oraz student przedłożył następujące dokumenty: 
 

1) skierowanie, 

 



  Załącznik do Zarządzenia nr 2/2022 Dziekana WNE z dnia 23.03.2022 

2) porozumienie, jeżeli nie została zawarta umowa współpracy, 

 

3) harmonogram przebiegu praktyki zawodowej, 

 

4) kartę oceny studenta skierowanego na praktykę zawodową (wzór 7), 

 

5) sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w harmonogramie przebiegu praktyki (wzór 8 ). 

 

6) ankietę oceny studenckiej praktyki zawodowej (wzór 6) 

 

7) kwestionariusz ankiety do badania przedsiębiorców (fakultatywnie – wzór 9) 

 
3. Termin zakończenia praktyki zawodowej i złożenia wymaganych dokumentów w Biurze Obsługi Studenta 

upływa z dniem zakończenia sesji egzaminacyjnej poprawkowej 
 
4. Sprawdzona i zaakceptowana dokumentacja (2.1-2.5) jest  przechowywana w Biurze Obsługi Studentów. 

Ankieta oceny studenckiej praktyki zawodowej przechowywana jest u kierownika praktyk. Kwestionariusz 

ankiety do badania przedsiębiorców przekazywany jest przez kierownika praktyk do Działu Kształcenia. 
 
5. W przypadku zrealizowania przez studenta praktyki fakultatywnej, kierownik praktyk sporządza kopię 

kserograficzną opinii, potwierdzając ich zgodność z oryginałem i przekazuje do Biura Obsługi Studenta. 

Oryginał dokumentu zwraca studentowi. 
 
6. Informacja o zrealizowanej praktyce umieszczana jest w suplemencie do dyplomu. 
 
7. W przypadkach szczególnych, na czas trwania praktyki student zobowiązany jest do zawarcia dodatkowego 

ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej. 
 
8. Do studentów odbywających praktyki na podstawie skierowania, stosuje się odpowiednio przepisy prawa o 

ochronie pracy kobiet i młodocianych, o dyscyplinie pracy oraz bezpieczeństwie i higienie pracy. 

 

9. Kierownik praktyk prowadzi kontrolę w formie hospitacji w miejscu odbywania przez studenta praktyki 

zawodowej i/lub kontaktu telefonicznego/e-mail z zakładowym opiekunem praktyk zawodowych. 

Dokumentem potwierdzającym hospitację jest karta hospitacji praktyk zawodowych (wzór 10). Karty 

hospitacji praktyk przechowywane są u kierownika praktyk, a wnioski z hospitacji praktyk 

zamieszczane zostają w sprawozdaniu kierownika praktyk. Zaleca się przeprowadzenie minimum 

dwóch hospitacji praktyk w roku akademickim na każdym semestrze, w którym realizowana jest  

praktyka. 
III. Ustalenia szczegółowe 

 
1. W sytuacjach wyjątkowych, na podstawie pisemnego wniosku studenta (wzór 5), Prodziekan ds. kształcenia 

może wyrazić zgodę na wcześniejszą realizację praktyki. Wymaga to wówczas szczegółowych ustaleń 

kierownika praktyk z zakładem pracy, co do harmonogramu praktyki, skorelowanego z tokiem studiów w 

danym semestrze. 
 
2. Praktyka może być realizowana w kilku etapach, decyzje w tym przypadku podejmuje kierownik praktyk. 

 
3. W przypadku praktyki zawodowej zagranicznej dokumenty potwierdzające odbycie praktyki (po 

przetłumaczeniu na język polski) są przedkładane w Biurze Obsługi Studentów Wydziału. 
 
4. Pracodawca może zażądać od uczelni odwołania studenta z praktyki w wypadku, gdy naruszy on w sposób 

rażący dyscyplinę pracy lub popełni inne wykroczenie uzasadniające przerwanie praktyki. Jeżeli naruszenie 

dyscypliny spowodowało zagrożenie dla życia lub zdrowia, podmiot może nie dopuścić studenta do 

kontynuowania praktyki natychmiast powiadamiając o tym fakcie kierownika praktyk. 
 

5. Student ma możliwość realizowania praktyki fakultatywnej, nieujętej w programie studiów, ustalając ten fakt 
z kierownikiem praktyk. Zaleca się, aby praktyka fakultatywna trwała nie krócej niż jeden miesiąc 
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6. Uczelnia nie uczestniczy w pokrywaniu i zwrocie kosztów związanych z realizacją praktyk zawodowych 

studentów. 
 

7. Student posiadający stopień niepełnosprawności uniemożliwiający mu odbycie praktyki w formie 

tradycyjnej może odbyć praktykę w formie dostosowanej do jego możliwości. O formie odbycia praktyki 

decyduje Dziekan Wydziału. 
 

IV. Jakość kształcenia 
 

1. Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu studiów i stanowią ważny obszar w ramach 
Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia funkcjonującego na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych. 

 
2. Cele oraz zasady odbywania praktyk, jak również weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się stanowi 

przedmiot okresowej oceny Rady Programowej właściwej dla danego kierunku studiów. 
 

V. Podstawa prawna 

 
Tekst jednolity według stanu na dzień 2 lutego 2022, wynikający z:  

Zarządzenia Nr 45/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 27 września 2019 r.  

Zarządzenia Nr 56/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 września 2021 r.  

Zarządzenia Nr 7/2022 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 1 lutego 2022 r.  

ZASADY ORGANIZACJI I REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH  
STUDENTÓW POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ  
 

Załączniki (wzory dokumentów): 
 
1. Wzór umowy o współpracy dotyczącej organizacji i realizacji praktyk zawodowych studentów Politechniki 

Koszalińskiej 
 
2. Wzór porozumienia dotyczącego organizacji i realizacji praktyki zawodowej studentów Politechniki 

Koszalińskiej 
 
3. Wzór skierowania studenta na praktykę zawodową 

 
4. Wzór harmonogramu przebiegu praktyki zawodowej 

 
5. Wzór wniosku o zrealizowanie praktyki zawodowej w terminie wcześniejszym. 

 
6. Wzór ankiety oceny studenckiej praktyki zawodowej 

 
7. Wzór karty oceny studenta skierowanego na praktykę zawodową: 

7a – kierunek Ekonomia – I stopień 

7b – kierunek Finanse i Rachunkowość – I stopień 

7c – kierunek Zarządzanie – I stopień 

7d – kierunek Turystyka i Rekreacja – 1 – I stopień 

7e - kierunek Turystyka i Rekreacja – 2 – I stopień 

7f - kierunek Turystyka i Rekreacja – 3 – I stopień 

7g - kierunek Finanse i Rachunkowość –1 - II stopień 

7h - kierunek Finanse i Rachunkowość –2 - II stopień 

7i - kierunek Finanse i Rachunkowość –3 - II stopień 

7l – kierunek Logistyka –1 – I stopień  

7l  – kierunek Logistyka –2  – I stopień 

7m – kierunek Logistyka –3  – I stopień 
 
8. Wzór sprawozdania z realizacji praktyki 

9. Wzór kwestionariusza ankiety do badania przedsiębiorców 

10. Wzór karty hospitacji praktyk zawodowych 

 


