
 
 

 

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ 

 

ZARZĄDZENIE Nr 17 

REKTORA-KOMENDANTA AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ 

z dnia 8 marca 2017 r. 

w sprawie zasad organizacji praktyk studenckich 

 

W celu ujednolicenia organizacji oraz nadzoru nad przebiegiem praktyk studenckich 

realizowanych przez studentów Akademii Sztuki Wojennej na podstawie art. 66 ust. 2 oraz 

art. 166 ust. 2a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.      

z 2016 r., poz. 1842)  

zarządzam: 

§1. 

1. Praktyki studenckie, zwane dalej „praktykami”, stanowią integralną część procesu 

nauczania  studentów Akademii Sztuki Wojennej, zwanej dalej „Akademią” 

wynikającą ze standardów kształcenia, planów studiów i programów kształcenia 

obowiązujących dla poszczególnych kierunków i poziomów kształcenia. 

2. Studenci są zobowiązani do odbycia praktyk w wymiarze wynikającym                         

z obowiązującego dla danego kierunku i programu kształcenia. 

3. Wymiar i czas trwania oraz sposób zaliczania praktyk, w tym liczbę punktów ECTS 

przyznanych za jej zaliczenie, określają plany studiów i programy kształcenia 

obowiązujące na poszczególnych kierunkach studiów. 

 §2. 

Praktyki przygotowują studentów do pracy zawodowej oraz mają na celu:  

1) poszerzanie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej 

wykorzystania; 

2) kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym 

między innymi umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, 

nawiązywania kontaktów, prowadzenia negocjacji; 

3) przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu 

zadania; 

4) poznanie zasad organizacji i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw           

i instytucji, administracji rządowej i samorządowej, organów Wspólnot 

Europejskich itp.;  

5) przygotowanie do wyzwań na rynku pracy; 

6) w miarę możliwości poszerzenie i wykorzystanie znajomości języków obcych. 

§3. 

1. Nadzór nad procesem realizacji praktyk sprawuje kierownik podstawowej jednostki 

organizacyjnej, zwany dalej „dziekanem” lub osoby przez niego wyznaczone. 



2. Praktyki realizowane są na podstawie Porozumienia w sprawie praktyk studenckich  

zawartego pomiędzy Akademią a organizatorem praktyki. Wzór porozumienia określa 

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

3. Porozumienie w sprawie praktyk studenckich z podmiotami gospodarczymi, organami 

administracji państwowej, organami administracji rządowej, organami samorządu 

terytorialnego lub innymi jednostkami organizacyjnymi, zwanymi dalej „zakładami 

pracy” z upoważnienia Rektora-Komendanta Akademii, zawiera dziekan. 

4. Praktyki mogą być organizowane w zgłoszonym przez studenta zakładzie pracy lub 

w jednostkach organizacyjnych Akademii, których profil działania umożliwia 

zrealizowanie celów opisanych w § 2. 

5. Indywidualnie zgłoszona przez studenta propozycja zakładu pracy, w którym 

odbywana będzie praktyka, wymaga akceptacji dziekana. Po uzyskaniu akceptacji 

student jest zobowiązany do pośredniczenia w załatwieniu wszystkich formalnych 

spraw związanych z odbyciem praktyki. Podstawowe jednostki organizacyjne 

zobowiązane są do udzielenia studentowi niezbędnej pomocy w tym zakresie. 

§4. 

1. Praktyki programowe odbywają się w czasie wakacji letnich. 

2. Dziekan na wniosek studenta, może wyrazić zgodę na odbycie praktyki w innym 

terminie. 

3. Studenci kierowani są na praktyki do zakładów pracy na podstawie Skierowania do 

odbycia praktyki studenckiej, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego 

zarządzenia.  

§5. 

1. Dziekan powołuje spośród nauczycieli akademickich opiekunów praktyk dla 

studentów, którzy sprawować będą nadzór nad przebiegiem praktyk. 

2. Opiekunowie praktyk są przełożonymi studentów odbywających praktykę. 

Odpowiadają za realizację praktyki zgodnie z Regulaminem praktyk studenckich, 

sprawują merytoryczny nadzór ze strony Akademii nad odbywaną przez studenta 

praktyką. 

3. Do obowiązków opiekuna praktyk należy:  

1) zapoznanie studentów z zasadami, organizacją i programem praktyk, 

2) określenie terminów rozliczenia się z praktyk i sposobu ich zaliczenia, 

3) nadzór nad przygotowaniem dokumentów związanych z organizacją praktyk w tym 

porozumień, o których mowa w § 3 oraz skierowań dla studentów, 

4) rozliczenie studentów z realizacji programu praktyki,  

5) dokonanie odpowiedniego wpisu do internetowego sytemu obsługi studenta - po 

dostarczeniu przez studenta: 

a) dziennika praktyk, 

b) Potwierdzenia odbycia praktyki studenckiej, którego wzór określa załącznik 

nr 3 do niniejszego zarządzenia, 

c) Sprawozdania z odbytej praktyki studenckiej, którego wzór określa 

załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

§6. 

1. Praktyki studenckie powinny być zrealizowane i zaliczone przed końcem semestru, 

którego program przewiduje realizację praktyki. 



2. Zaliczenie praktyki jest warunkiem zaliczenia semestru studiów w ramach którego jest 

ona realizowana. 

3. Niezrealizowanie w ustalonym czasie praktyki uniemożliwia zakończenie                    

w wyznaczonym terminie semestru. W takim przypadku student może ubiega się           

o wpis warunkowy na następny semestr z wyznaczeniem terminu zaliczenia praktyki. 

4. Dodatkowe wynagrodzenie za kierowanie i sprawowanie opieki nad praktykami 

studenckimi określa odrębne zarządzenie Rektora Komendanta Akademii w sprawie 

stawek wynagrodzeń za niektóre czynności dydaktyczne.  

§7. 

1. Opiekun praktyki, jako przedstawiciel Akademii jest upoważniony do rozstrzygania, 

wspólnie z kierownictwem zakładu pracy, spraw związanych z przebiegiem praktyk. 

2. Studenci studiów niestacjonarnych zatrudnieni w instytucjach (zakładach) mogą 

odbywać praktykę na swoich stanowiskach pracy, jeżeli charakter tej pracy pozwala 

osiągnąć założony program praktyki związany z kierunkiem studiów. 

3. Student odbywający praktykę nie otrzymuje wynagrodzenia ze strony Akademii. Może 

jednak otrzymywać wynagrodzenie z zakładu pracy, w którym odbywa praktykę na 

podstawie zawartej z nim umowy o pracę. 

4. Akademia nie pokrywa ponoszonych przez studenta i zakład pracy kosztów 

związanych z realizacją praktyk. 

§8. 

Student odbywający praktykę powinien ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej 

oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

§9. 

Na żądanie zakładu pracy, w którym student odbywa praktykę, Akademia może odwołać 

studenta z praktyki, jeśli naruszy on przepisy obowiązujące w tym zakładzie. Odwołanie 

studenta z praktyki jest równoznaczne z uznaniem, że student praktyki nie odbył. 

§10. 

Traci moc Zarządzenie nr 8 Komendanta Akademii Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 

2008 r. w sprawie zasad organizacji praktyk studenckich w Akademii Obrony Narodowej.  

§11. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Załączniki: 4 na 5 ark. 

 

 

 

 

 

 

                                                                            REKTOR-KOMENDANT 

  

 

 gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ 


