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                  Załącznik  
                                                                                     do Zarządzenia Nr ………. /2011  
                                                                                     Rektora WSP TWP  z dnia …….. 2011 r.                                        
    
 

REGULAMIN  

Praktyk studenckich realizowanych  
w ramach Projektu NOWOCZESNY PEDAGOG 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

W celu zapewnienia prawidłowości realizacji zadania nr 6 określonego we Wniosku  
o dofinansowanie nr POKL.04.01.01-00-025/09 jako „StaŜe i praktyki” ustanawia się niniejszy 

Regulamin praktyk studenckich. 

 
 

DEFINICJE 
§ 1 

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje: 
 

1. Uczelnia –  WyŜsza Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej                          

w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Lublinie, która organizuje program praktyk 

studenckich w ramach projektu: NOWOCZESNY PEDAGOG; 

2. Praktyka – nieodpłatna forma praktycznego zdobycia wiedzy przez studentów, 

odbywana w wymiarze minimum 15 godzin tygodniowo; 

3. Projekt – Projekt NOWOCZESNY PEDAGOG współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego 

Uczelnia jest Liderem na podstawie umowy o dofinansowanie projektu:                                 

UDA – POKL.04.01.01 – 00 – 025/09 - 00 z dnia 29.12.2009r.; 

4. Praktykant  – student kształcący się w dowolnym trybie i na dowolnej specjalności  

w ramach studiów na Uczelni, który odbywa praktykę; 

5. Biuro Projektu - Zespół Zarządzający Projektem, 20-336 Lublin, ul. Słowicza 3,  

tel. 81 745 83 96 wew.11; okres realizacji Projektu 01.08.2009 – 31.12.2013; 

6. Instytucja przyjmująca – instytucja przyjmująca studenta w celu odbycia praktyki 

studenckiej, z którą została podpisana umowa w tym zakresie. 

 
 

ZASADY OGÓLNE 
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§ 2 
 

1. Praktyki, zgodnie z kierunkiem i specjalnościami studiów realizowanymi na Uczelni 

odbywają się w instytucjach, z którymi podpisane są umowy o realizację Praktyk. 

2. Student zakwalifikowany do odbycia Praktyki jest zobowiązany samodzielnie znaleźć 

Instytucję Przyjmującą, która potwierdzi gotowość przyjęcia studenta i zapewni mu 

miejsce do odbywania Praktyki. 

3. W kaŜdej Instytucji Przyjmującej, w której realizowane będą Praktyki, zostaje 

wyznaczony opiekun Praktyk do kontaktów bieŜących z Uczelnią i Biurem  Projektu.                

W  ten  sposób  zostanie zapewniony stały monitoring przebiegu Praktyk. 

4. Z Praktyk realizowanych w ramach Projektu studenci Uczelni mogą skorzystać 

wyłącznie jeden raz. Uczestnictwo studenta w Praktykach, wyklucza moŜliwość 

skorzystania z innego rodzaju wsparcia oferowanego w ramach Projektu, z wyjątkiem 

usług doradcy zawodowego.  

5. W Praktykach moŜe brać udział student, który w momencie przystąpienia                               

do projektu (tj. w chwili podpisywania deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz umowy 

trójstronnej) spełnia łącznie następujące warunki: 

a) jest nieaktywny zawodowo1; 
b) nie posiada statusu osoby bezrobotnej2; 
c) nie jest zatrudniony3. 

6. Praktyka studencka ma na celu:  

a) stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy, 
b) integracje wiedzy teoretycznej z praktyką: wyksztalcenie umiejętności zastosowania 

wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w praktyce funkcjonowania podmiotów            
na rynku, 

                                                 
1 Nieaktywny zawodowo – oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii 
bezrobotni. 
2 Bezrobotny – oznacza osobę bezrobotną w  rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia                           
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., nr 69, poz. 415, z póź. zm.), w szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą: 
- niezatrudnioną i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia, nieucząca się w szkolę,                       
z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, - zarejestrowaną we właściwym 
dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy, - ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat                     
w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn. 
3 Zatrudniony – oznacza pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy, tj. osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru,  mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osobę wykonującą pracę na podstawie Kodeksu 
cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło) oraz rolników i ich 
domowników. 
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c) zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z wybraną specjalnością 
kształcenia, 

d) nawiązanie konktaktów zawodowych. 
7. Uczelnia nie gwarantuje udziału w projekcie wszystkim zainteresowanym studentom                

oraz nie ponosi kosztów związanych z dojazdami lub zakwaterowaniem studenta 

biorącego udział w Praktykach. 

8. Uczelnia zastrzega sobie, w uzasadnionych przypadkach, prawo zmiany Instytucji 

Przyjmującej jak równieŜ nie ponosi wobec Instytucji Przyjmującej odpowiedzialności                         

w przypadku nie zgłoszenia się studenta lub absolwenta do odbywania Praktyk lub ich 

przerwania. 

 

ZASADY REKRUTACJI NA PRAKTYKI STUDENCKIE  
§ 3 

 
1. Za proces rekrutacji na nieodpłatne Praktyki w ramach Projektu odpowiada Biuro 

Projektu oraz osoba wyznaczona na Uczelni do obsługi praktyk.  

2. Rekrutacja na Praktyki prowadzona jest w terminach określonych przez Biuro Projektu. 

Informacje o ilości dostepnych miejsc, dacie rozpoczęcia oraz zakończenia naboru 

dokumentów zgłoszeniowych podawane będą na stronie internetowej projektu: 

www.pedagog.wsptwp.eu oraz na tablicy ogłoszeń umieszczonej w siedzibie Biura 

Projektu. 

3. Zgłoszenia uczestnictwa w praktykach student dokonuje na KWESTIONARIUSZU 

ZGŁOSZENIOWYM, dostępnym na stronie internetowej Projektu oraz w siedzibie 

Biura Projektu. 

4. Do KWESTIONARIUSZA student załącza dodatkowo następujące dokumenty: 

a) curriculum vitae, 
b) kserokopię dowodu osobistego, 
c) zaświadczenie o statusie studenta Uczelni (zawierające rok studiów oraz informacje                         

o nieposiadaniu zaległości finansowych oraz dydaktycznych względem uczelni) 
d) OŚWIADCZENIE O STATUSIE NA RYNKU PRACY, 
e) ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. 
f) oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia w zakresie 

Następstw Nieszczęśliwych Wypadków obejmującego okres odbywania Praktyk.  
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5. KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY wraz z kompletem w/w dokumentów  student 

Uczelni powinien złoŜyć osobiście, bezpośrednio w Biurze Projektu                       

w terminie, o którym mowa w §3 ust. 2.  Zgłoszenia niekompletne lub złoŜone                        

po terminie nie będą przyjmowane.  

6. W przypadku duŜej ilości zgłoszeń o zakwalifikowaniu decydować będzie data złoŜenia 

kompletu dokumentów.  

7. Poprawność złoŜonych dokumentów zostanie zweryfikowana przez osobę wyznaczoną 

na Uczelni do obsługi Praktyk, która następnie sporządzi listę podstawową osób 

zakwalifikowanych do odbycia praktyk oraz listę rezerwową /załącznik nr 8/. 

8. Listę osób zakwalifikowanych i listę rezerwową ostatecznie zatwierdza Koordynator 

Projektu. 

9. Decyzja Koordynatora Projektu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

10. Informację o wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci otrzymają drogą e-mail. 

Wraz z w/w informacją przesyłane zostaną równieŜ następujące załączniki: 

a) Ramowy plan Praktyk /załącznik nr 1/ wraz z wykazem placówek, w którym student 

moŜe realizować Praktyki; 

b) DEKLARACJA O PRZYJĘCIU NA PRAKTYKĘ /załącznik nr 2/ – którą wypełnia, 

podpisuje i opieczętowuje osoba decyzyjna w Instytucji Przyjmującej, w celu 

potwierdzenia przyjęcia studenta i zapewnienia mu miejsca do odbycia Praktyki. 

11. W/w deklarację - student obowiązany jest dostarczyć do Biura Projektu                                 

w wyznaczonym terminie (termin zostanie podany w wiadomości e-mail). Dostarczenie 

w/w deklaracji jest niezbędne do zakończenia procesu rekrutacji                       

i podpisania umowy o odbycie Praktyki. 

12. Student, który nie dostarczy w wyznaczonym terminie DEKLARACJI                    

O PRZYJĘCIU NA PRAKTYKĘ zostaje wykreślony z listy osób zakwalifikowanych,                  

a jego miejsce zajmuje pierwsza w kolejności osoba wpisana na listę rezerwową. 

13. Uczelnia nie moŜe być Instytucją przyjmującą. 

 
ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK STUDENCKICH 
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§ 4 
 

1. Po zakończeniu procesu rekrutacji na Praktyki, zawierana jest umowa  pomiędzy 

Uczelnią, Instytucją przyjmującą oraz Praktykantem. Wzór umowy o odbycie Praktyki 

określa /załącznik nr  6/ do niniejszego Regulaminu. Wraz z umową Praktykant 

podpisuje takŜe DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 

2. W przypadku gdy - z uwagi na wymagania Instytucji przyjmującej - do podpisu 

przedstawiona jest umowa niesporządzona według wzoru, o którym mowa w ust. 1,   

lub jej treść zasadniczo odbiega od treści przedstawionej w załączniku nr 6,                     

konieczne jest uzyskanie opinii radcy prawnego Uczelni.  

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, sporządzana jest w trzech jednobrzmiących 

egzemplarzach, przy czym jeden przekazywany jest Praktykantowi, drugi Instytucji 

Przyjmującej, a trzeci do teczki Praktykanta wraz z innymi dokumentami przebiegu 

Praktyk, które przechowywane są w Biurze Projektu. 

4. Instytucja Przyjmująca obowiązana jest po podpisaniu umowy opracować program 

odbywania Praktyk, na podstawie określonego wzoru /załącznik nr 3/.  

5. Praktyka przebiega zgodnie z programem przygotowanym przez Instytucję 

Przyjmującą i zaakceptowanym przez osobę wyznaczoną na Uczelni do obsługi 

Praktyk. 

6. Praktykant zobowiązany jest do wykorzystania czasu Praktyki na jej pełne 

zrealizowanie. 

7. Podstawą do zaliczenia Praktyki, jest złoŜenie osobie wyznaczonej na Uczelni                   

do obsługi Praktyk karty oceny praktyk /załącznik nr 5/. 

8. Całość dokumentacji wypracowanej w toku realizacji Praktyk przechowywana jest                             

w Biurze Projektu. 

9. Za poprawny przebieg Praktyk oraz  prowadzenie dokumentacji merytorycznej z tym 

związanej odpowiada osoba wyznaczona na Uczelni do obsługi Praktyk pod nadzorem 

Biura Projektu. 
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OBOWIĄZKI PRAKTYKANTA 

§ 5 

1. Praktykant zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Praktyk oraz 

realizowania Praktyki zgodnie z ustalonym programem, a ponadto do: 

a) przestrzegania niniejszego Regulaminu, 
b) sumiennego wykonywania czynności i zadań objętych programem praktyki, 
c) przestrzegania ustalonego czasu odbywania praktyki oraz regulaminu pracy                               
      i  porządku obowiązującego w Instytucji Przyjmującej, 

d) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,  
      oraz przepisów przeciwpoŜarowych obowiązujących w Instytucji Przyjmującej,  

e) dbania o dobro Instytucji przyjmującej oraz zachowanie w tajemnicy informacji,      
      których ujawnienie mogłoby narazić ją na szkodę, 

f) przestrzegania zasad współŜycia społecznego, 
2. Praktykant zobowiązany jest ponadto, w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu  

odbywania Praktyk, dostarczać do Biura Projektu: 

a) wypełniony dziennik praktyk – /załącznik nr 4/, kartę oceny praktyki – /załącznik nr 5/ 
– poświadczone przez opiekuna praktyk w Instytucji Przyjmującej oraz raport z przebiegu 
praktyki  - /załącznik nr 7/ ; 

b) wypełnione ankiety oceniające sposób organizacji i realizacji Praktyk oraz uŜyteczność 
wiedzy i kwalifikacji zdobytych podczas realizacji Praktyk. 

 

OBOWIĄZKI INSTYTUCJI PRZYJMUJĄCEJ 
§ 6 

1.  Instytucja przyjmująca  odpowiedzialna  jest za: 

a) przygotowanie programu praktyki, 
b) określenie dodatkowych wymagań formalnych (dokumentów) niezbędnych                                                

do przyjęcia na Praktykę zgodnych z charakterem działalności placówki,  
c) wskazanie bezpośredniego opiekuna Praktyki po stronie Instytucji przyjmującej,  
d) zapoznanie Praktykanta z dokumentami i regulaminami obowiązującymi w zakładzie 

pracy; 
e) przeszkolenie Praktykanta w zakresie przepisów BHP i p. poŜ.; 
f) przedstawienie raportu z przebiegu Praktyki na kaŜdą prośbę Uczelni. 

2. Instytucja przyjmująca studentów Uczelni na Praktykę, obowiązana jest ponadto do: 

a) stałego kontaktowania się z Biurem Projektu oraz zgłaszania wszelkich uwag lub pytań; 
b) niezwłocznego informowania Uczelni o niestawieniu się Praktykanta w miejscu odbywania 

Praktyki; 
c) wskazania obszarów edukacyjnych, w obrębie których w trakcie realizacji Praktyki będą 

kstzaltowane i rozwijane kompetencje Praktykanta; 
d) wskazania nowych komórek organizacyjnych, z działalnością których student zapozna się 

podczas kolejnych etapów Praktyki; 
e) wskazania zadań, które Praktykant będzie wykonywał w poszczególnych komórkach. 
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PRZERWANIE, ODWOŁANIE PRAKTYKI 

§ 7 

1. Praktyka moŜe zostać przerwana w przypadku: 

a) naruszenia zasad niniejszego Regulaminu przez Praktykanta, 
b)  przedstawienia nieprawdziwych informacji w dokumentach rekrutacyjnych;  
c) nieusprawiedliwionej nieobecności w miejscu odbywania Praktyki,  
d) stawienia się w miejscu odbywania Praktyki w stanie wskazującym na spoŜycie alkoholu, 

narkotyków lub środków psychotropowych,  
e) spoŜywania w miejscu odbywania Praktyki alkoholu, narkotyków lub środków 

psychotropowych,  
f) naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy obowiązującym w 

Instytucji Przyjmującej. 
 

2. Decyzję o przerwaniu lub odwołaniu Praktyki podejmuje Koordynator Projektu                         

po uprzednim rozpatrzeniu w/w okoliczności oraz zasięgnięciu, w razie wątpliwości 

opinii radcy prawnego Uczelni. 

 

WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI 

§ 8 

1. Uczelnia nie zwraca Praktykantowi Ŝadnych kosztów z tytułu odbywania Praktyki.  

2. W związku z ust. 1 Praktykantowi nie przysługują Ŝadne roszczenia finansowe              

w stosunku do Uczelni związane  z realizacją praktyki. 

3. Uczelnia wypłaca wynagrodzenie Opiekunowi praktyk ze strony Instutucji Przyjmujacej. 

4. Szczegółowe warunki wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 reguluje umowa 

zlecenia podpisywana przez Koordynatora Projektu i Opiekuna praktyk ze strony 

Instytucji Przyjmującej. 

5. W przypadku wystąpienia opóźnień w przekazaniu środków na realizację projektu               

ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego na rzecz Uczelni, Uczelnia 

zastrzega sobie prawo zawieszenia wypłaty wynagrodzeni, o którym mowa w ust. 3,                

do czasu otrzymania kolejnej transzy dofinansowania. Jednocześnie Uczelnia 
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zobowiązuje się do wypłaty zaległego świadczenia bez konieczności naliczania z tego 

tytułu ustawowych odsetek za zwłokę. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 9 

1. Prawo do interpretacji i zmiany zapisów niniejszego Regulaminu pozostaje wyłącznie                 

w gestii Rektora Uczelni. 

2. Wszelkie zmiany treści niniejszego Regulaminu wymagają dla swojej waŜności 

zachowania formy pisemnej. 

3. Regulamin niniejszy jest wprowadzony Zarządzeniem Rektora i ma zastosowanie 

wyłącznie  do praktyk studenckich organizowanych w ramach projektu „ Nowoczesny 

Pedagog ”. 

4. Regulamin praktyk studenckich wchodzi w Ŝycie z dniem zatwierdzenia. 

 

 
 
 
 
 
Załączniki do Regulaminu /wzory/: 

1. Ramowy plan realizacji praktyk. 
2. Deklaracja o przyjęciu na praktykę. 
3. Program praktyki. 
4. Dziennik praktyk. 
5. Karta oceny praktyk. 
6. Umowa trójstronna. 
7. Raport z przebiegu praktyki. 
8. Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa. 

 
 


