
Informacje dotyczące organizacji praktyk zawodowych przewidzianych programem studiów 

(stary program) 

 

1. Praktyki zawodowe ciągłe są obowiązkowe dla studentów I stopnia studiów (studia 

licencjackie), którzy nie realizują bloku pedagogicznego. 

2. Praktyki pedagogiczne są równoważne praktyką zawodowym. Studenci, którzy 

realizują blok pedagogiczny mogą również odbyć praktykę zawodową. 

3. Zasady organizacji praktyk przewidzianych w programach kształcenia w Uniwersytecie 

Wrocławskim reguluje Zarządzenie Nr 115/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 25 lipca 2013 r. 

4. Zgodnie z programem studiów praktyka zawodowa trwa 3 tygodnie (15 dni roboczych). 

5. Praktyki zawodowe muszą się odbywać w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych 

(lipiec – wrzesień). 

6. Na obowiązkowe praktyki zawodowe kierowani są studenci, którzy: 

a) Kończą 2 rok studiów I –go stopnia; 

b) Uzyskali zgodę Zakładu Pracy na odbywanie praktyk zawodowych (pomiędzy 

Zakładem Pracy a Wydziałem Chemii UWr zostaje zawarta umowa, stanowiąca 

załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 115/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 

dnia 25 lipca 2013 r. Umowa musi być wydrukowana dwustronnie, w dwóch 

jednakowych egzemplarzach. Osobą uprawnioną do podpisywania umowy ze 

strony Wydziału Chemii jest Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Zawodowych 

Wydziału Chemii UWr, dr Marcin Sobczyk); 

c) Ubezpieczyli się od od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności 

cywilnej na czas trwania praktyki; 

d) Otrzymali skierowanie na Praktyki Zawodowe (skierowania wystawia Pełnomocnik 

Dziekana ds. Praktyk Zawodowych. Przed wystawieniem skierowania należy złożyć 

jeden egzemplarz podpisanej umowy w sprawie praktyk i okazać polisy 

ubezpieczeniowe). 

7. Podczas praktyk studenci prowadzą Dziennik praktyk, w którym opisują szczegółowo 

czynności wykonywane w danym dniu praktyk. 

8. Zaliczenie praktyk jest wystawiane na podstawie opinii z Zakładu Pracy, Dziennika 

praktyk i sprawozdania. Do dnia 30 listopada studenci są zobowiązani do złożenia u 

Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Zawodowych następujące dokumenty: 

a) Zaświadczenia o odbyciu praktyk zawodowych wraz z opinią z przebiegu praktyk 

(załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 115/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 

dnia 25 lipca 2013 r. lub druk wewnętrzny Zakładu Pracy); 

b) Dziennik praktyk 

c) Sprawozdanie sumaryczne z przebiegu praktyk (w sprawozdaniu muszą być 

zawarte następujące elementy: krótka charakterystyka Zakładu Pracy, powierzone 

obowiązki, czynności wykonywane i nabyte umiejętności – maksymalnie 2 strony 

A4). 

 

 

 


