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w sPrawie"szczegółowych zasad organizacji i odbywania obowiązkorvych praktyk
na WYdziale Prawa i Admiuistracji w ramach studiów pierw§zego stópnia, stua'iów drusiego

stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Na_ Podstawie § 17 ust, 6 regulaminu studiów w Uniwersytecię Marii Curię-Skłodowskiej w
Lublinię stanowiące8o załącznik do uchwaĘ Nr XXII _3g,3/I2 §enatu UMCS z dnia 25 kwietnia
2012 t. w sprawie regulaminu studiów oraz § 10 ust. 7 zarządzenia nr 70/2015 Rektora
UniwersYtetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dńa 30 iistopada 2015 r. w sprawie
zasad organizacji i odbywania praktyk objętych planem studiów w Uniwęrslecie Marii
Curię-Skłodowskiej w Lublinie w ramach ŚtudiOw pier*szego, studiów drugiego stopnia orazjednolitYch studiów magisterskich, zmienionego ,*rądreniem Nr 1312016 Rektora
UniwersYtefu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 9 marca 2016 t., zaruądza się, co
następuje:

§1
Us]al,a się regulamin organizacji i odbywania obowiązkowych praktyk na Wydziale prawa i
Administracji w ramach studiów pierwszego stopnia, studiów drugiegó stopnia oraz jodnolitych
studiów magisterskich, stanowią cy załącznikdo niniejsze go zarządienia.

§2
Zaruądzenie wchodzi w Ęcie z dniem 10 marca 2016 r.
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Załącznik do zarządzenia nr tl}016
ziekana Wydziału Prawa i Administracji UMCS

z dnia 10 marca 2016 r,

REGULAMIN ORGANIZACJI I ODBYWANIA OBOWąZKOWYCH PRAKTYK
NA IYYDZIALa PRAWA I ADMINISTRACJI W RAMACH §TUDIÓW PIERW§ZEGO

STOPNIA, §TIIDIÓW DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STńiÓW
MAGISTER§KICH

Postanowienia ogólne

§1
Re,gulamin organizacji. i odbywania obowiązkowych praktyk na Wydziale prawa i Administracji
w ramach sfudiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskioh (zwany dalej ,,regulaminem") okreśIa zasady organizacji i-odbywania praktyk
studenckich (zwanYch dalej ,,praktykami") przewidzianych w progrun1uóh studiów na Wydziale
Prawą i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowsi<id w Lublinie (zwanegó out"i
,,WYdziałem") w zakresio nieunormowanym przepisami zarządzenia gr loizots Rektora
UniwersYtetu Marii Curię-Skłodowskiej w Lublinię z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie
zasad organizacji i odbywania praktyk objętych planem studiów w Uniwersytecie Marii
Curię-Skłodowskiej w Lublinie w ramach studiów pierwszego, studiów drugiego stopnia oruz
jodnolitych studiów magisterskich, zmienionego zarządzeńem Nr 1zlzorc Rektora
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 9 marca 2016 t,

Obowiązek odbycia prakĘk

§2
1, Studenci jednolitych studiów magisterskich są zobowiązani do odbycia dwóch praktyk w
wYmiarze nie mniejszym niż 120 godzin kńda. Pierwszą praktykę należ:y odbyć na IV, u arugą na
V roku studiów. Na wniosek studenta Opiekun PraĘk może vyrazić zgodę na wcześnńjsze
odbycie każdej z praktyk, jednak nie wcześniej niz na IiI roku studiów. Warunkiem zalięzęnialy
roku studiów jest uzyskanię za|iczęnia co najmniej jednej prakryki.
2. Studęnci studiów I stopnia są zobowiązani do odbycia jednej praĘki w wymiarze nie
mniejszym niż 120 godzin. Praktykę należy odbyć na III roku studió-. Ńa wniosęk studenta
opiekrrn praĘk może wynzić zgodę na odbyoie praktyki na II roku studiów.
3. Studenci studiów II stopnia są zobowiązani do odbycia jednej praĘki w wymiarze nie
mniejszym niż 1Ż0 godzin. Praktykę należy odbyć na I1 roku studiów. Na wniosek studenta
opiekun praktyk maże vlytazić zgodę na odbycie praktyki na I roku studiów.

Organizacja prakĘk

§3
1. Student, który zamięrza odbyć praktykę, jest zobowiązany co najmniej 7 dni przed
Planowanym terminem rozpoczęcia odbywania praktyki lub za" zgodą Ópiekuna prakt}k w
krótszym terminie, do:
1) wYstąPienia do Opiekuna Praktyk z wnioskięm o wyrażenie zgody na realizację praktyki u
wybranego Praktykodawcy;
2) Porwierdzeńamoż|iwości odbywania prakĘki u danego Praktykodaway poptzęzprzedłożenie
OP_iekunowi praĘk deklaracji Prakłkodawcy według wzoru obowiązując'ego w Uniwersytecie.
Ż. W PtzYPadku, gdy nie jest nrożliwe odbycie praktyki na podstawie aóńarac;i, o której ńo*u *
ust. 1 Pkt 2, Student jest zobowiązany co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rczpoczęcia



odbywania praktyki lub za zgodą Opiekuna Praktyk w krótszyn terminie, do przedłożenia
Opiekunowi praktyk podpisanej ptzez wszystkie strony umowy o przeprowadzeńę praktyk
wedfug wzoru obowiązującego w Uniwersytecie lub według wzoru obowiązującego u
Praktykodawcy.

Program prakĘk

§4
Program praktyki obejmuje w szczególności:
1) zaznajomienie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność
PraĘkodawcy;
2) prueszkolenie wstępne w zakresiebezpieczeństwa i higieny pracy;
3) zaznajomienie się ze strukturą organizacyjną Praktykodawcy orazzakęsem jej działania;
4) poznańe procedur obowiązujących u Prakrykodawcy;
5) pozranie metodyki pracy u Praktykodawcy;
6) uczestniczenię w czynnościach techniczno-organizacyjnych wykonywanych u Praktykodawcy;
7) wykonywanie powierzonych zadan merytorycznych.

Szczegółowy program praĘki sfudent u§tal§ 
5, 

oroUą Wznaczoną pruęz Praktykodawcę, z
uwzględnieniem specyfiki działalności PraĘkodawcy i konieczności osiągnięciaprzez studenta
efektów praktyk.

Obowiązki studenta odbywającego prakĘkę

§6
Przed rozpoczęciem praĘki student powinien:
I) zapoznać się z obowiązującymi przepisami regulującymi zasady organizacji i odbywania
praktyk studenckich na Wydziale;
2) zapoznaó się z obowiązującymi w Uniwersytecie wzorami dokumentów dotyczącymi praktyk;
3) uczestniczyó w prowadzonym przez Opiekuna Praktyki spotkaniu informacyjnyn dla
sfudentów zamietzających odbyó praĘkę w danym roku akademickim.

§7
Odbywanie praktyki nię może kolidowaó z iwrymi zajęciami w toku studiów. Student nie może
powoĘwać się na odbywanie praĘki jako na okoliczność usprawiedliwiającą niewykonywanie
jakichkolwiek innych obowiązków studenta.

§8
Studęnt jest zobowiązany do zręalizowania praktyki zgodnie z ustalonym programem oraz w
sposób umożliwiający osiągnięcie efektów praktyk, w szczególności do:
l ) przestrze gania zasad odbywania praktyk określonych przez LJniwersytet i Wydział;
2) przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny praly oraz ochrony przeciwpozarowej;
3) przesttzegania ustalonęgo przęz Praktykodawcę porządku i dyscypliny pracy;
4) ptzestrzegania zasad zachowania tajemnicy państwowej i służbowej oraz ochrony poufności
danych w zakresie określonym przez P raktykodawcę ;

5) zachowania godnego studenta Wydziafu i stosownego do charakteru Praktykodawcy;
6) wykonyw ańa zadań powierzony ch przez osobę wznaczoną przęz Praktykodawcę.

Warunki zaliczenia prakĘki



§9
1. Potwierdzeniem spełnienia obowiązku odbycia praĘki jest jej zaliczenie przez Opielłna
Prakryk.
2. W celu uzyskania zaliczenia praktyki student jest zobowiązany do przedłożenia opiekunowi
Praktyk zaŚwiadczeniasporządzonego wedfug wzoru obowiązującego wUniwersytecie.

§10
W sPrawach nieuregulowanych w regulaminie, do zaliczęńa praktyk studenckich stosuje się
odpowiednio przepisy dotyczące zaliczaniaprzedmiotów.

Zaliczenie zatrudnienia zgodnego z kierunkiem studiów jako prakĘki

1. OPiekun Prakryk, na wniosek sfudenta, §"Ll ,"'" zyć jako praktykę wykonywan ą przęz
studenta ptacę zawodową lub inną działalnośó, jeżeli zostaiy oiiągnĘte .r"r.iy prur.tvi.
2. W cęlu uzyskania zalięzęniapracy zawodowej lub innej działalności jako piaktyli, student jest
zobowiązany do przedłożęnia dokumentów potwierdzających ich wykonywanie.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 powinny zawiętać:
1) wskazanie ins§rtucji, w któĘ wykonywanabyłapraca lub iwndzińalność:
2) okres wykonywania pracy lub innej działalności;
3) rcdzaj i zakres wykonywanych czynności;
4) podpis osoby upoważnionej do wydania dokumentu.

Odbywanie prakĘk przez studentów zagranicznych

§12
ZaY|dy odbywania pralłyk przez studentóń zagranicznych są analo giczne jak studentów
Polskich, o ile Dziekan Wydziału, dzińając na podstawie postanowień wiĘzących umów
międzynarodowych, nie postanowi inaczej.

Przepisy przejściowe i końcowe

§13
1, Sfudenci niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych)jednolitych studiów, I<tórzy rczpoczę|i
studia w roku akademickim 200812009 i nie później niz w roku akadęmickim zotttzótz,'są
zobowiązani do zaliczęnia jednej praktyki w wymiarze nie mniejszymniż l2O godzin.
2- Studenci stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia, kórry rozpoózęti studia w roku
akademickim2008l2009 są zobowiązani do zaliczenia jednej praktyki * *vi"i*je nie mniejszym
niż 120 godzin.
3- Studenci stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia, l<tórzy rozpoczęli studia w roku
akadęmickim 2009/2010 i nie później niż w roku akademickim 20ui211Ź nie mają obowiązku
odbywania praktyki.
4. Studenci studiów niestacjonamych (wieczorowych i zaocznych),którzy rozpoczęli studia przed
rokięm akademickim200812009 mogą odbywać nieodpłatne piattyki zawodowe jedynie zażgodą
Dziekana Wydziału.

§14
Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 marca 2016 r.
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