
OBOWIĄZKOWA PRAKTYKA ZAWODOWA 
 

Zgodnie z programem studiów obowiązującym studentów, którzy rozpoczęli studia od roku 
akademickiego 2017/2018 do zaliczenia IV semestru niezbędne jest odbycie obowiązkowej 
praktyki zawodowej w wymiarze wynikającym z programu studiów, za którą otrzymuje się  
4 punkt ECTS. 
 
Obowiązkowa praktyka zawodowa powinna trwać co najmniej 120 godz. i odbyć się do  
25 września bieżącego roku akademickiego. Zaliczenie praktyki dokonuje Prodziekan 
najpóźniej do końca semetru letniego tj. 30.09.2019 r. po weryfikacji osiągniętych efektów 
kształcenia. 
 
Prodziekan ds. studenckich może wyrazić zgodę na odbycie praktyki zawodowej w terminie 
innym niż wynika to z obowiązującego programu studiów, pod warunkiem, że nie będzie ona 
kolidowała z wypełnieniem przez studenta bieżącego planu studiów (wymagane podanie). 
 
Każdy student odbywający praktykę zawodową obowiązany jest posiadać ubezpieczenie 
NNW (następstw nieszczęśliwych wypdków). Studenci, którzy w roku akademickim 
2018/2019 dobrowolnie ubezpieczyli się od NNW w Dziekanacie Wydziału ZIF wpisują  
nazwę ubezpieczyciela: InterRisk nr polisy EDU-A/P051055 
 
Praktyka zawodowa może odbywać się na terenie kraju lub za granicą. W przypadku odbycia 
praktyki za granicą wymagane są takie same dokumenty, jak dla praktyk w kraju, 
przetłumaczne na język polski. 
  
Praktyka zawodowa może być realizowana z wybranym przez studenta podmiotem 
gospodarczym, którego profil działania umożliwia studentowi zrealizowanie celów praktyki 
zawodowej (zał nr 1) oraz osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. 
 
Jeżeli podmiot gospodarczy wymaga podpisania Umowy o organizację i przeprowadzenie 
studenckiej praktyki zawodowej należy najpóźniej do 30.06.2019 r. złożyć do Działu Nauczania 
(pok. 205 bud. G) wniosek o sporządzenia umowy o organizację i przeprowadzenie studenckiej 
praktyki zawodowej. Przed złożeniem wniosku w Dziale Nauczania należy potwierdzić jego 
treść w Dziekanacie (wniosek do pobrania ze strony Wydziału ZIF- studia I stopnia - wzory 
dokumentów) 
 
Pomocy w poszukiwaniu miejsca praktyk udziela CWB-Biuro Karier poprzez platformę 
 jobteaser: 
http://www.biurokarier.wroclaw.pl/studenci/9590/oferty_stazy_praktyk_pracy.html 
 
Student może zaliczyć obowiązkową praktykę zawodową, jeżeli udokumentuje doświadczenie 
zawodowe związanie z kierunkiem studiów, które umożliwia mu osiągniecie zakładanych 
efektów kształcenia. Doświadczenie zawodowe należy rozumieć jako praca zawodowa 
wykonywana w ramach: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, staż, własna 
działalność gospodarcza lub potwierdzona działalność społeczna. Ubiegając się o zaliczenie 
praktyki na podstawie pracy należy złożyć Podanie o zaliczenie pracy  na poczet praktyki, 
odpowiednio uzasadnione z dokumentem potwierdzającym pracę zarobkową lub społeczną 



(np. kopia umowy o pracę, świadectwa pracy itp.) oraz szczegółowo wskazać, w jakim zakresie 
charakter pracy odpowiada efektom kształcenia dotyczącym praktyki (np. załączając 
zaświadczenie od pracodawcy wskazujące zakres obowiązków pracowniczych lub 
samodzielnie go opisując). Podanie o zaliczenie praktyki na poczet pracy do pobrania ze strony 
Wydziału ZIF- studia I stopnia - wzory dokumentów). 
 
 
Po odbyciu zawodowej praktyki studenckiej student powinien dostarczyć do Dziekanatu: 
 

 Ramowy program studenckiej praktyki zawodowej (załącznik nr 1) 

 Kartę przebiegu studenckiej praktyki zawodowej (załącznik nr 2)  
 

Zwolnienie z praktyki 
  
Zgodnie z § 4 p. 3 Dziekan może zwolnić z odbywania praktyki zawodowej wyłącznie z przyczyn 
zdrowotnych. W razie ubiegania się o zwolnienie z praktyki z powodów zdrowotnych, do 
podania należy załączyć zaświadczenie lekarskie, z którego w jednoznaczny sposób wynika 
niemożność odbywania praktyki, oraz przedstawić propozycję przedmiotu który student 
będzie zaliczał w miejsce praktyki zawodowej, by uzupełnić brakującą liczbę punktów ECTS. 
 


