
PISMO OKOLI{E

I{r 1/2015

Dziekana Wydzialu flkonomicznego
Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej

w Lublimie

z dnia 18 czerwca2jl5 r.

w strtrawie regwlaminu studenckich praktyk 4,awodowych na
Wyd.ziale Ekonomicznym UMCS

DziaNajqc na podstawie Regulaminu studi6w na Uniwersytecie Marii Cruie-

Sklodowskie w I-ublinie okreslam regulamin studenckich praktyk zawodowyolh na Wydziale

Ekonomicznym UMCS.

Pismo ok6lne wchodzi w Zycie z dniempodpisania.



Regularnin studenckich praklyk zawodowych

na Wydziale Ekonomicznym IIMCS w Lublinie

1. Studencka praktyka zawodowa jest integanrn4 czgfiotiq ksztalcenier na studiach

prowadzonych na Wydziale i iest realiz(rwana w w)rmiarze c,kle5lonym w planie studi5w

danego kierunku.

2. Celem studenckich praktyk itawodowyctr jest:

a) poszerzenie i weryfikacja wiedzy zrdobytej na studiach i rozwijanie runiejql.no$ci jej

pr akly cznego w ykorzystanLi a,

b) poznanie z,,asad organizacji i mechartizm6w fuirkcjonowania przedsiEbio:rstw, instyhrcji

lub organ6vr administracji rz1dowej i slamorzq.dov''ej,

c) stworzenie warunk6w do aktywizacji zawodowe.i na rynkr"r pracy.

Praktyka zawodowa moae byd r6wniez pomocna do zebrania informacji i dan'gch, 116re

zo stanq wykorzystanle w pracy dyplomowe j .

3. Student jest zobowi1zany zaliczyf praktykg :rawodow4 nra studiach piervrrszeEEo stop'nia

w terminie do korica semestru czwartlgo. Stude,nci studiirw drugiego stopnrLa bgd4cy

absolwentami studi6w pierwszego stopnia (lub jednolitych studi6w ma6t;isterstrrich.f fla

kierunku innyrnL rriZ pokrewny do obecnie reallizo'wanego isi4 zobowtqzan:i do zaliaz',e:nia

praktyki zawodowej" w terminie do korica 1:srzecieg<t setmestnr studi6w.

4. Nadz6r nad praktykami sprawuje Prodziekan ds. Str,rdent6w.

5. Opiekg merf.oryczn4 nad studentami sprawuje Promotor pracy dyplomowei (licerrcja,;1<iej

lub magisterskiej).

6. Do zadanPromotora nale?y:

a) zatwrcrdzarre progtamu przrktyki opracowaneilo ptt7s7 studenta,

b) sprawow anre nadzoru nad pnzebiegiem praktyk,

c) zaliczanie prraktyk na podstawie dzienniczkap'rak:tyk; zaliczenie praktyki jerst pc,dstav'qr do

zaliczema sieminarium dyplomowego: dla sludent6w pierwszego stopnia po r;zwarl.ytt

semestrze srtudi6w, dla student6w dru;5fego stopnj.a po trzecirn semestrze studi6'w,

d) w przypaclku student6w drugiego stopnia., v,eryfikacjia na podstawi,rl dc,sifarczonej

dokumenta<ji (dyplom, indeks, qlpis z indeksu, dz:ienmiozek pralcttyk ltlb Jirrre)

zasadno6ci zaliczenia praktyki odbrrtej w trahcie studi6w pierwszego stc,pnia jako

praktyki zawodowej (praktyka zrealizowana na studiach pierwszegr: stopnia jest

podstaw4 zirliczenia seminarium po drugim sr:ntestrze stucli6rv drugiego stopnia w6v,czas

gdy kierunek studi6w licerrcjackich byl pokrewny do ollrlcnie reaXizowanego kierunku

studi6w druLgiego stopnia).

7. Organizacj4 i koordynacj4 przrktyk zajrrruje sig Xnst'y'tut.

8. Do podstawo'wychzadah Instytutu nale'iy:

,"',2''t'*-)



a) pozyskiwanie we wsp6lpracy z lBiur,e,m Karier tlMCS, bi.urami projektr5lt,, europejskich,

oraz rrirrpi podmiotami przedsigbiorstw i instytucji dct zwierania urrLr:iw w spr;l'wie

praktyk przedsiEbiorstw i instytucji dct zawrerania um6w w sprawie praktylil,

b) przygotowywanie um6w w sprawie praktyk,

c) udzielanie studentom informacji o wlmraganiach zwiqzanych :z odlbywaniem

i zaliczamern praktyk.

9. Do zadaf Dz;iekanatu Wydziatu nale?ly gromadzenie dokumeratacji zwiqzwnej z', prakt'yk4

w celu jej archiwizacjr.

10. Praktyka odbyr,va sig na podstawie umowy z:,awieranej ptr'.:,.ez Uczrllnig

z przedsigbiorstwem b4dZ instytucj4, w kt6rej student odtrlrwa praktykg. Wzdrr unrowy

stanowi zal4czniknr 1 do niniejszego reguJaminu.

11. Do podpisywania umowy o praktykq w imienjiu Uczelrri rupowaZniorry jest lDzierkan,

Dyrektor InstytuLtu sprawuj4cego nadz6r nad kierunkiem studiirtv lub osoby uprlawnione frzez,
Rektora stosownym pelnomoonictwem ctraz dzialaji4ce w rarnach projekt6vrr eunopejsk.ich

i innych, kt6re wsp6lpracujq w pozyskir,vaniu nrLiejsc praktyl< (na podstawie urpowaZn.iernia

Rektora).

72. Realizacja praktyki powinna odbywai sig w c:zasie wolrrym od zajE<l rlydakl.yozrnych

i egzamin6w . Ztt zgadq Prodziekana ds" Student6w praktyka mohet odbywa6 siE w c;rasi e zzajgl

dydaktycznych, pod warunkiem, 2e nie kolidul'e z:, obowi4zkami studenta wyrLikaj4r;'1mi

z procesu dydaktycznego i wymaga wczeSniejszej aprcbaty Prornotora.

13. Studenci odbywajq praktyki za.wodowe rily' przeck;igbiorstwach, orgariza<iach

i instytucjach w kraju bqd?, za granicq, k.rt6rych profil dzialatrjLa umozliwia r<:tantztlciE cell6w

praktyk okreSlonych w pkt. 2.

14. W przypadku praktyk trwaj4cych dtuirej niz 1 miesi4c StuderLt mohe reailiz:nwar5 praklykq

w czgsciach, prz.y czymkaZda z um6w o praktyke; nie moze b'.y,(, izawarta na okres I'tt1tszy ni?

3 tygodnie, a w oktesie przewidzianp na odbyoie praktyki vuynikaj4cS'm z plama slrrcli6w,

powinna by6 zre:alizowana praktyka trwajzycaprze'.z on<res co najmniej 3 tygodni.

15. Student moae odbywad praktykq w wybranej przez sieb'ie jednostce bitrd;Z sl:or:z'.ysta6

z oferty lJczelnt. Wyb6r miejsca praltyki dokonywarry jes1, w konsultacji z Frrrrnol;orem,, a w
przypadku praktyk realizowanych prz<>d powolarLiem Protnotora k.onsul'lacji dokonuje

Pelnomocnik Dziekana ds. Praktyk iStaly Studenckich.

16. Jako praktyka zawodowa rno2e by6 zahczona:

1) praca wykonywana aktualnie b4d2 vr przes:zlo6,oi przez studenta na podlstawier untowy

o pracA lub umowy cylvilno-prawnej <>raz stazlpraktyka wykonywana w z,itkla<"lzie pracy,

jeSli:

a) charaktet pracy pozwalanarcalizacjq: cel6w pral<tyk okreSlonych w pkt. 21,

b) zloZony zostanie stosowny wrLiosek wra,z z zaf'wiadczeniem ';zaRa.du pracy

poSwiadczlaj4cym okres zatrudnienLia b4dL stalulpraklyki trwaj4cy oo nraqmniej 1



miesi4c dtazej ni? okres praktyki wymagany programem studi6w, przy czym

zatrudnienie bydL sta? trwa, bqdL zzkohczyl siq nie wc:zeSrniej ni? w trakcie trwanila I
semestru studi6w.

2) wLasna dzialalnofif gospodarcza w charakterue wLaficicielalbqdl wsp6lwla$c;iciela,, o ile:

a) charakter dzial.alnoficipcszwalanarealizacjg cel6w praktyk okreSlonych w pkr. 2,

b) przedsigbiorstwo dzial.abydL dziatalo przez okres nie 7<r6tszy niZ 6 miesigcy,

c) student zloLy wniosek o zaliczet:ie praktyki na podstawie prowadzenia wlasnej

dzialalnolci gospodarczej wraz z dokumentacj4 ltofwiadczajqc'4 prowadz:e,nie

przedsigbiorstwa, przy azp dzialalnoS6 przedsigbio,rstwa trwa badL ustala nie

wczeSniej niL w trakcie trwania pierwszego semestru studi6w.

3) aktywne uczestniczenie w dzialalnoSci organizacyjnqj Wydzialu - na podsta'wie

zlohonego wniosku wraz z dokumentami poSwiadczajqc5,ni realizacjE zadan raa rzecz

W y dziaNu, z aakc eptowane go pr zez D zi<>kana W y dziahtl Pro dlzi ekana ds . S tudlent6'w.

17. W przlpadku ubiegania srg o zaliczenie praktykri na podsrtawie aktywno6oi okreSlorlych

w punkcie 15 niniejszego Regulaminu, wpisu zahczenia praktyki do indeksu, na podstawie

przedNohonego wniosku zaakceptowane€io przez Promotora pracy, dokonuje I'rodzielkan

ds. Student6w.

1 8 . Dokum entacja zwiyzana z praktykq studenta przechowywana j est w j ego te<::zce o so bovrej .

19. Praca wykonywana podczas prakt5rkj ma ohar:akter ni,eodplatny, chyba 2e podnriot

przyjmujqcy studenta na praktykg zdecyduje o przpnaniu rnu wynagrodzrenia, w6wczas

stosowna umowa zawrerana jest pomigdzy podmiotem przyjmuj4cyrn na praktykg

a sfudentem, bez poSrednictwa uczelni.

20. Student6w w trakcie odbywania praktyki obowi4zuje pr',zestrzeganie regulaminu p,r,acy

podmiotu przyjnujqcego na praktykg, przepis6w prawa pracy, przepis6w E|.HJP, przepis6w

o ochronie tajernnicy sluZbowej i innych przepisow obowi4zujrlcych w miejscu praktyk c'raz

zachowanie eodne studenta Wvdzialu Ekonomiczneso UMCS.

tk,
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dotycz4ca organizaci i praktyki zawodowei studen tr6w szk6l vryLszy ch

zawarta w dniu r. pomiqdzy Uniwersytetem Marii Curie-SklodowsJkiej

w Lublinie, zwanym dalej ,,szkol4wylsz4", r'eprezentowanym z upowainienia Relrtoraprzez:

Dyrektora Instytutu Zarz4dzania/Ekonornii i Finans6w/ Pelnomocnika ds. Fraktyk i Sta2y

Studenckich/ Prodziekana ds, Student6w* - ..............
ai

L.

zwanym dalej ,,Zakladem pracy", reprezentowanym przezi

(imiq i nazwisko, stanowisko przedstzLwicielal

Szkola wyis;za l<ieruj e stud enta/studentkq :

kierunku Ekonomia/Finanse i Rachunl<owo6i/Logistyka/Zarz4dzanie* do odbycia prakt5rki

zawodowej po pierwszym/drugim roku studi6w stacjonarnvch/niestacjonarnych

drugiego/pierwszego stop.nia* w wymiarze ,,,...... tygodni vu dniach od ,,,,.",,,,,.,

do

Szkola wyisiza zobowi4zuje siq do opieki merytorycznej nad praktyk4.

Zaklad pracy zobowi4zuje siq do zapoznania studenta z rergulaminem pracy, przepi:;ami

o bezpieczeristwie i higienie pracy oraiz o ochronie tajemnir:y pafistwowej i stu2howej oraz

do udostqpnienia danych empirycznych niezbgdnvclh do napisanla pracy

licencj acki e i /magisterskiej.-.

Zaklad nie ponosi Zadnych zobowi4zaii finansowych,

Umowa sporz4dzona jest w dw6ch jednobrzmi4cych egzerr4tlarzach, po jedrryrn dla kaL2dej

ze stron,

Tematyka pracy licencjackiej/magisterskiej :

2

3

4.

5.

Podpis Dyrektora lnstytutu/
Pelnomocnika ds. Proktyk i Sta2y

Studenckich/

P rodzi eka na ds. Studentow

* 
Niepotrzebne skre5li6.

** W trybie i zalcesie uzale2nionym od Zakladu pracy.

Podpis Dyrektora Zoklodu lub osoby
wpowr:.rinionej


