REGULAMIN
ODBYWANIA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH
W INSTYTUCIE HISTORII UPJPII
§1
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Uczelnia – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie;
2) Instytut – Instytut Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie;
3) Praktyka – studencka praktyka zawodowa;
4) Organizator praktyki – instytucja przyjmująca studenta w celu odbycia praktyki.
§2
1. Praktyka jest integralną częścią programu studiów.
2. Praktyka powinna odpowiadać charakterowi studiów na określonym kierunku.
3. Termin realizacji, czas trwania praktyki oraz liczbę punktów ECTS za jej zaliczenie
określają programy poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Instytucie.
§3
1. Praktyka może być odbywana w wybranej przez studenta instytucji krajowej lub
zagranicznej, której profil odpowiada kierunkowi studiów.
2. Student może skorzystać z oferty praktyk studenckich przedstawionych przez Instytut.
§4
1. Merytoryczny nadzór ze strony Uczelni nad odbywanymi przez studentów praktykami
sprawują opiekunowie praktyk.
2. Opiekunów praktyk powołuje, na wniosek kierowników poszczególnych kierunków i
specjalności oraz koordynatorów modułów praktycznych, Dyrektor Instytutu.
3. Wniosek o powołanie opiekunów praktyk w danym roku akademickim osoby wymienione
w ust. 2 składają Dyrektorowi Instytutu do końca października.
4. Do obowiązków opiekuna praktyki należy:
1) akceptacja wybranej przez studenta instytucji jako miejsca praktyki,
2) przygotowanie propozycji praktyk zapewnianych przez Instytut;
3) zatwierdzenie programu praktyki, uzgodnionego pomiędzy stronami umowy
o organizację praktyki,
4) rozliczenie studenta z realizacji programu praktyki,
5) dokonanie zaliczenia praktyki w indeksie, po dostarczeniu przez studenta
sprawozdania z przebiegu praktyki.
5. Zasady wynagradzania opiekuna praktyk za sprawowanie opieki nad praktykami
określają stosowne przepisy UPJPII;
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§5
Praktyka zawodowa odbywana jest na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Uczelnią,
organizatorem praktyki oraz studentem.
Jeden egzemplarz umowy podpisanej przez wszystkie strony przechowywany jest w
aktach osobowych studenta, drugi egzemplarz zachowuje student, trzeci - za
pośrednictwem studenta - przekazywany jest organizatorowi praktyki.

§6
1. Student zobowiązuje się do zrealizowania praktyki zgodnie z ustalonym programem,
a ponadto do:
1) przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez Uczelnię,
2) przestrzegania ustalonego przez organizatora praktyki porządku i dyscypliny
pracy,
3) przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej,

4) przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz
ochrony poufności danych w zakresie określonym przez organizatora praktyki.
2. Odbywanie praktyk nie może kolidować z innymi zajęciami w toku studiów. Student nie
może powoływać się na odbywanie praktyk jako na okoliczność usprawiedliwiającą
niewykonywanie jakichkolwiek innych obowiązków studenta.
§7
Warunkiem zaliczenia praktyki jest złożenie przez studenta sprawozdania opisującego
przebieg praktyki i realizowane zadania, zatwierdzonego przez opiekuna praktyki.
§8
Na równi z odbyciem praktyki może być potraktowana praca zawodowa studenta. Rozumie
się przez nią zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub innej umowy,
np.
cywilnoprawnej, a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej zgodnej z profilem
odbywanych studiów. Decyzję w sprawie zaliczenia lub niezaliczenia praktyki w takim trybie
podejmuje Dyrektor Instytutu na podstawie pisemnego wniosku studenta zaopiniowanego
przez opiekuna praktyk.
§9
1. Uczelnia nie zwraca Studentowi żadnych kosztów z tytułu odbywania praktyki.
2. W związku z ust.1 studentowi odbywającemu praktyki nie przysługują żadne roszczenia
finansowe w stosunku do Uczelni.
3. Praca studenta odbywającego praktyki na rzecz organizatora praktyki ma charakter
nieodpłatny, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku, gdy organizator praktyki zdecyduje o możliwości otrzymania przez
studenta wynagrodzenia z tytułu pracy wykonywanej w trakcie odbywania praktyki,
stosowna umowa zawierana jest pomiędzy organizatorem praktyki a studentem, bez
pośrednictwa Uczelni.
5. Student zobowiązany jest do wykupienia w okresie odbywania praktyki ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.
§10
Uczelnia ma prawo zakończyć odbywanie praktyk przez studenta przed terminem, np.
w przypadku:
1) naruszenia przez studenta dyscypliny pracy lub porządku pracy przyjętego
u organizatora praktyki,
2) nie ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych
wypadków na okres trwania praktyki.
§11
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Dyrektor Instytutu.
§ 12
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

