
 

  

               REGULAMIN NIEOBOWIĄZKOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH 

W INSTYTUCIE KULTUROZNAWSTWA UAM W POZNANIU 

 

Rozdział I. 

Postanowienia ogólne 

1. Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (zwany dalej 

„Instytutem Kulturoznawstwa”), działając na podstawie § 41 Regulaminu Studiów 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 

222/2018/2019 Senatu UAM z dnia 29 kwietnia 2019 r. oraz Uchwały nr 296/2018/2019 

Senatu UAM z dnia 29 czerwca 2019 r.), organizuje w ramach programu kształcenia 

nieobowiązkowe praktyki studenckie.  

Niniejszy regulamin określa zasady organizowania, odbywania, nadzorowania i zaliczania 

nieobowiązkowych praktyk studenckich na kierunku kulturoznawstwo, realizowanych w 

Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  

 

Rozdział II. 

Cel, program i czas trwania nieobowiązkowych praktyk studenckich 

§ 1. 

1. Celem nieobowiązkowych praktyk studenckich jest:  

- kształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobywanej na studiach;  

- poznanie organizacji, struktur i sposobu funkcjonowania instytucji, w której student odbywa 

nieobowiązkową praktykę studencką;  

- wdrożenie do pracy w zespole oraz odpowiedzialności za powierzone zadania;  

- pobudzenie aktywności zawodowej studentów.  

 



§ 2. 

Program praktyk powinien uwzględniać zapoznanie się studenta ze strukturą i podstawowymi 

sposobami funkcjonowania danej instytucji oraz udział w realizacji konkretnych działań z 

zakresu prac realizowanych przez daną instytucję.  

§ 3. 

Minimalny okres trwania praktyki wynosi 9 dni roboczych, w wymiarze łącznie wynoszącym 

72 godziny, dziennie 8 godzin. W przypadku zmniejszenia dziennego wymiaru praktyki 

następuje proporcjonalne wydłużenie okresu jej wykonywania. Okres praktyki nie może 

przekraczać 2 miesięcy.  

 

Rozdział III 

Organizacja, zasady odbywania i zaliczania nieobowiązkowych praktyk studenckich 

§ 4. 

Nieobowiązkowa praktyka studencka jest realizowana na podstawie Porozumienia o 

współpracy w sprawie organizacji nieobowiązkowych praktyk studenckich, zwanego dalej 

„Porozumieniem”, zawieranego pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu  a instytucją przyjmującą studenta na praktykę. Formularz „Porozumienia” stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

§ 5. 

Porozumienie zostaje zawarte pomiędzy UAM (reprezentowanym przez Dziekana Wydziału 

Antropologii i Kulturoznawstwa lub wyznaczonego Prodziekana) a  instytucją, która 

zapewnia realizację programu praktyk.  

 § 6.  

Nieobowiązkową praktyką studencką kieruje z ramienia Instytutu Kulturoznawstwa 

uczelniany opiekun praktyk.  

§ 7 

Studenci mogą odbywać nieobowiązkowe praktyki studenckie w instytucjach zapewniających 

realizację ramowego programu praktyk, zaproponowanych przez Instytut Kulturoznawstwa, 

jak i innych – pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody uczelnianego opiekuna praktyk.  

§ 8 

1. Na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki student składa 

opiekunowi praktyk wypełniony formularz porozumienia w sprawie organizacji  



nieobowiązkowej praktyki studenckiej, zaakceptowany przez instytucję, w której praktyka ma 

być odbywana.  

2. Do odbycia praktyki student może przystąpić dopiero po podpisaniu porozumienia przez 

obie strony.  

3. Praktyki studenckie mogą być podejmowane przez studentów najwcześniej po pierwszym 

roku studiów I stopnia.  

§ 9. 

1. Przebieg praktyki studenckiej dokumentuje się w dzienniczku praktyk (załącznik 2).  

2. Student wypełnia rzetelnie i skrupulatnie dzienniczek praktyk, a w szczególności opisuje 

czynności podejmowane w poszczególnych dniach odbywanej praktyki.  

3. Osoba kierująca praktyką z ramienia instytucji, zwana dalej „opiekunem praktyk”, 

potwierdza w dzienniczku praktyk swym podpisem i imienną pieczątką fakt odbycia praktyki.  

Instytucja przyjmująca zobowiązana jest również uzupełnić i przekazać studentowi 

zaświadczenie o odbyciu nieobowiązkowej praktyki studenckiej (załącznik 3).  

§ 10. 

1. Nieobowiązkowe praktyki studenckie mają charakter nieodpłatny. Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu nie pokrywa kosztów związanych z organizacją praktyk.  

2. Studenci odbywający nieobowiązkowe praktyki studenckie zobowiązani są do posiadania 

ubezpieczenia odpowiedniego dla danego miejsca pracy, w tym od następstw nieszczęśliwych 

wypadków i odpowiedzialności cywilnej.  

§ 11. 

1. Student po zakończeniu praktyk studenckich ma obowiązek zwrócić się do właściwego 

uczelnianego opiekuna praktyk studenckich z prośbą o ich zaliczenie.  

2. Podstawę zaliczenia odbytej przez studenta praktyki, dokonywanego przez uczelnianego 

opiekuna praktyk, stanowią zapisy w dzienniczku praktyk oraz zaświadczenie o odbyciu 

praktyki studenckiej.  

§ 12. 

1. W związku z odbywaniem nieobowiązkowej praktyki student ma w szczególności prawo 

do:  

 



1) pomocy ze strony uczelnianego opiekuna praktyk studenckich w zakresie dotyczącym 

odbywania praktyk,  

2) pełnego realizowania programu praktyk w wyznaczonej instytucji w warunkach 

odpowiadających wymogom bezpieczeństwa i higieny.  

2. W związku z odbywaniem praktyk student zobowiązany jest w szczególności:  

1) sumiennie realizować program praktyki, respektując zasady ich odbywania, obowiązujące 

w instytucji, do której student został skierowany,  

2) systematycznie i rzetelnie prowadzić dzienniczek praktyk, czuwając nad jego 

prawidłowym wypełnieniem,  

3) informować uczelnianego opiekuna praktyk studenckich o nieprawidłowościach 

dostrzeżonych w trakcie realizacji praktyki,  

4) godnie reprezentować Uczelnię w instytucji, w której odbywana jest praktyka.  

3. Student przed przystąpieniem do realizacji nieobowiązkowych praktyk studenckich, w 

formie pisemnej, potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się go 

przestrzegać.  

4. Za naruszenie w trakcie odbywania praktyk przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za 

czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność zgodnie z 

regulaminem studiów, obowiązującym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu.  

 

Rozdział IV. 

Nadzór nad realizacją nieobowiązkowych praktyk studenckich 

§ 13. 

Nadzór dydaktyczno-wychowawczy nad realizacją nieobowiązkowych praktyk studenckich 

sprawuje uczelniany opiekun praktyk, powołany przez Dyrektora Instytutu Kulturoznawstwa 

UAM.  

§ 14. 

Uczelniany opiekun praktyk w szczególności:  

1) informuje studenta o celu praktyk i warunkach ich zaliczenia;  

2) podejmuje decyzje o skierowaniu studenta na nieobowiązkową praktykę studencką do 

konkretnej instytucji;  

3) przygotowuje porozumienie dotyczące czasu i formy realizacji praktyki;  

4) zalicza nieobowiązkową praktykę studencką;  

 



5) gromadzi dokumentację praktyk dostarczoną przez studenta i prowadzi ewidencję 

zawartych porozumień i instytucji, u których są odbywane praktyki.  

§ 15. 

1. Uczelniany opiekun praktyk jest uprawniony do kontroli przebiegu praktyk w zakresie ich 

zgodności z zawartym porozumieniem, programem praktyk oraz obowiązującymi w tym 

względzie przepisami, w szczególności niniejszym regulaminem.  

2. Uczelniany opiekun praktyk może dokonywać kontroli w formie wizytacji podmiotu, na 

rzecz którego student odbywa praktykę, uprzedzając o terminie wizytacji na co najmniej 3 dni 

przed jej rozpoczęciem.  

3. W toku kontroli uczelniany opiekun praktyk może żądać udzielenia stosownych wyjaśnień 

co do przebiegu praktyki studenta, charakteru wykonywanych przezeń czynności i oceny 

postawy studenta podczas praktyki.  

4. Wnioski z kontroli zawierane są w protokole, sporządzanym przy udziale przedstawiciela  

instytucji, na rzecz którego odbywa się kontrolowana praktyka.  

 

Rozdział V. 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 16. 

Regulamin nieobowiązkowych praktyk studenckich wchodzi w życie z dniem uchwalenia z 

mocą obowiązującą od 1 października 2020 r. 


