
OBOWIĄZKOWA PRAKTYKA ZAWODOWA 
 
 

Zgodnie z programem studiów obowiązującym studentów, którzy rozpoczęli studia od roku 
akademickiego 2017/2018 do zaliczenia 4 semestru niezbędne jest odbycie obowiązkowej 
praktyki zawodowej, za którą student otrzymuje 4 punkty ECTS. Obowiązkowa praktyka 
zawodowa na wszystkich kierunkach studiów trwa 4 tygodnie. 
 
UWAGA! Praktykę zawodową należy zaliczyć w IV semestrze, w miesiącach wakacyjnych. 
Niedostarczenie do Dziekanatu potwierdzenia odbycia praktyk – niezwłocznie po ich 
zakończeniu – skutkuje niezaliczeniem semestru i ewentualnym skreśleniem z listy 
studentów. 
Zaliczenie praktyki dokonuje Prodziekan po weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia. 
 
Każdy student odbywający praktykę zawodową obowiązany jest posiadać ubezpieczenie 
NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków). Studenci, którzy w roku akademickim 
2018/2019 dobrowolnie ubezpieczyli się od NNW w Dziekanacie Wydziału NE wpisują we 
wniosku o sporządzenie umowy o studencką praktykę zawodową nr polisy EDU-A/P051055. 
 
Praktyka zawodowa może być realizowana z wybranym przez studenta podmiotem 
gospodarczym, którego profil działania umożliwia studentowi zrealizowanie celów praktyki 
zawodowej (załącznik nr 1) oraz osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. 
 
Najpóźniej dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia praktyki student składa do Działu 
Nauczania (pok. 205 bud. G) wniosek o sporządzenia umowy o studencką praktykę zawodową. 
Przed złożeniem wniosku w Dziale Nauczania należy potwierdzić jego treść w Dziekanacie 
Wydziału NE (wniosek do pobrania ze strony Wydziału NEStudia I Stopnia - Internetowa 
tablica ogłoszeń2 rok studiów). 
 
Pomocy w poszukiwaniu miejsca praktyk udziela Centrum Współpracy z Biznesem oraz Biuro 
Karier (pok. 210 bud. E tel. 36-80-882 lub 884). 
 
Po odbyciu praktyki zawodowej student powinien dostarczyć do Dziekanatu: 
 

 ramowy program studenckiej praktyki zawodowej (załącznik nr 1) 

 kartę przebiegu studenckiej praktyki zawodowej (załącznik nr 2)  
 

Zaliczenie praktyki 

Zgodnie z § 4 pkt. 2 Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu (Uchwała Senatu Nr R.0000.10.2018 z dnia 22.02.2018 r.) podstawą zaliczenia 
praktyki zawodowej jest, co najmniej potwierdzenie odbycia praktyki przez instytucję 
przyjmującą studenta. W uzasadnionych przypadkach praktyka może być zaliczona na 
podstawie pracy zarobkowej lub społecznej, jeżeli charakter pracy odpowiada efektom 
kształcenia dotyczącym praktyki. 
 
 
 



Zwolnienie z praktyki  
Zgodnie z § 4 pkt. 3 URS Dziekan może zwolnić z odbywania praktyki zawodowej wyłącznie 
z przyczyn zdrowotnych. Dziekan może wskazać przedmiot, który student ma zaliczyć 
w miejsce praktyki zawodowej, by uzupełnić brakującą liczbę punktów ECTS.  
W uzasadnionych przypadkach Dziekan może zezwolić na wcześniejsze odbywanie praktyki 
przez studenta. 
 
 


