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Zarządzenie Nr 38/2016/2017    

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 

z dnia 14 grudnia 2016 r. 
 

w sprawie organizacji obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych 
 
 
Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) określa się następujące zasady organizacji obowiązkowych 
studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 
 

§ 1 
1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwany dalej Uczelnią, organizuje jako 

obowiązkowe studenckie praktyki zawodowe: 
1) „praktyki pedagogiczne” – przez które rozumie się praktyki na kierunkach studiów 

przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, 
2) „praktyki zawodowe” – przez które rozumie się praktyki inne niż pedagogiczne.  

2. Praktyki wymienione w ust. 1, zwane dalej studenckimi praktykami zawodowymi, 
organizowane są dla praktyk pedagogicznych w wymiarze oraz w sposób określony przez 
standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz dla 
praktyk zawodowych w wymiarze określonym przez programy studiów dla poszczególnych 
kierunków studiów, poziomów oraz profili kształcenia. 

3. Wymiar, zasady, formę odbywania studenckich praktyk zawodowych oraz liczbę punktów 
ECTS, którą student musi uzyskać w ramach tych praktyk określa rada wydziału w programie 
studiów dla danego kierunku studiów. 

 
§ 2 

1. Uczelnia zawiera porozumienia z podmiotami gospodarczymi, organami administracji 
publicznej i samorządu terytorialnego, szkołami różnego szczebla i placówkami oświatowymi, 
instytucjami pozarządowymi, placówkami służby zdrowia, rolnikami prowadzącymi 
indywidualne gospodarstwa rolne i innymi, zwanymi dalej Zakładami pracy, w sprawie 
organizacji studenckich praktyk zawodowych. Porozumienia nie zawiera się w przypadku, gdy 
studenckie praktyki zawodowe odbywają się w jednostkach organizacyjnych Uczelni. 

2. Studencka praktyka zawodowa może być odbywana w wybranym przez studenta Zakładzie 
pracy, w kraju lub zagranicą, jeżeli profil działania Zakładu pracy umożliwi studentowi 
zrealizowanie efektów kształcenia zakładanych dla praktyk na danym kierunku studiów. 

 
§ 3 

1. Przykładowe porozumienie, o którym mowa w § 2 ust. 1, określa załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

2. Uczelnia oraz Zakład pracy mogą zawrzeć porozumienie innej treści obejmujące co najmniej 
elementy wskazane w przykładowym porozumieniu, o którym mowa w ust. 1. W takim 
przypadku treść porozumienia podlega zatwierdzeniu przez Uczelnię pod kątem zgodności 
z przepisami prawa. 

3. Porozumienie w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych zawiera z Zakładami 
pracy dziekan wydziału, z którego pochodzi student mający odbyć praktyki. 
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§ 4 
Ze strony Uczelni nadzór nad przebiegiem odbywanej przez studenta studenckiej praktyki 
zawodowej sprawuje opiekun praktyki powoływany przez dziekana spośród nauczycieli 
akademickich wydziału. 
 

 § 5 
1. Na terenie Zakładu pracy student podlega przepisom i regulaminom obowiązującym 

w Zakładzie pracy. W czasie odbywania studenckiej praktyki zawodowej bezpośrednim 
zwierzchnikiem studenta na terenie Zakładu pracy jest opiekun praktyki wyznaczony przez 
Zakład pracy. 

2. Student zobowiązany jest do odbycia studenckiej praktyki zawodowej zgodnie z ustalonym 
programem praktyk oraz do: 

1) przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez uczelnię, 
2) przestrzegania ustalonego przez Zakład pracy porządku i dyscypliny pracy, 
3) przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej, 
4) przestrzegania zasad zachowania tajemnicy państwowej i służbowej oraz ochrony 

poufności danych w zakresie określonym przez Zakład pracy. 
3. Na żądanie Zakładu pracy, w którym student odbywa studencką praktykę zawodową, Uczelnia 

może odwołać z praktyki studenta, jeżeli naruszy on w sposób rażący dyscyplinę pracy. 
 

§ 6 
1. Wydziały w ramach posiadanych środków przeznaczonych na cele dydaktyczne  pokrywają 

koszty związane z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, na czas 
odbywania praktyki, studentów, którzy nie są ubezpieczeni w tym zakresie. 

2.  Wydziały w ramach posiadanych środków przeznaczonych na cele dydaktyczne  
dofinansowują koszty zakwaterowania oraz przejazdu do miejsca praktyki i z powrotem 
studentom, odbywającym praktykę poza miejscowością, w której odbywają studia, 
w wysokości ustalonej przez Wydział. 

3. W przypadku, gdy Zakład pracy zdecyduje o możliwości otrzymywania przez studenta 
wynagrodzenia z tytułu pracy wykonywanej w trakcie praktyki, Zakład pracy zawiera stosowną 
umowę ze studentem, bez pośrednictwa Uczelni. 

4. Uczelnia nie dofinansowuje kosztów studenckich praktyk zawodowych, o których mowa w ust. 
2 tych studentów, którzy odbywają studencką praktykę zawodową odpłatnie na podstawie 
umowy zawartej z Zakładem pracy. 

 
§ 7 

Z nauczycielem sprawującym opiekę nad studentem odbywającym praktykę pedagogiczną 
Uczelnia może zawrzeć umowę na warunkach określonych przez Uczelnię. 

 
§ 8 

Traci moc Zarządzenie Nr 51 Rektora UAM z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie organizacji 
studenckich praktyk zawodowych. 
 

§ 9 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 
 
 
 

Rektor 

 
 

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki 
 


