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POSTANOWIENIA OGÓLNE PRAKTYK 

1.1. Praktyka studencka przewidziana jest w programie stacjonarnych/niestacjonarnych 

studiów I stopnia na kierunkach Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna oraz Komunikacja 

Wizerunkowa. Praktyka studencka przewidziana jest w programie studiów w piątym semestrze, 

jednak student może zrealizować ją wcześniej. 

1.2. Czas trwania praktyk w programie studiów został określony w wymiarze 60 godz. (2 ECTS). 

2.1. Dziekan w uzasadnionych przypadkach może udzielić zgody na odbycie praktyki w terminie 

późniejszym niż wynika to z obowiązującego planu studiów pod warunkiem, że odbywanie 

praktyki nie będzie kolidowało z wypełnieniem przez studenta obowiązków wynikających z toku 

studiów. 

2.2.  Za odbycie praktyki przewidzianej programem studiów może zostać uznane wykonywanie 

pracy zawodowej przez studenta, o ile jej charakter jest zgodny z kierunkiem studiów, a okres 

zatrudnienia jest nie krótszy od wymaganego czasu praktyki. Kryterium rozstrzygającym jest 

zgodność wykonywanej pracy z programem studiowanego kierunku oraz przewidzianymi dla 

praktyk efektami uczenia się. 

2.2.1. Dopuszczalne są różne udokumentowane formy pracy zawodowej, np. umowa o pracę, 

umowa o dzieło, umowa zlecenie, własna działalność gospodarcza, o ile wyszczególniony jest  

w nich zakres obowiązków, który jest zgodny z programem studiowanego kierunku. Jeśli  

w umowie nie ma stosownego zapisu, student może przedstawić dodatkowy dokument 

zawierający zakres obowiązków. Dokument ten musi zostać potwierdzony przez pracodawcę. 

2.2.2. W celu uzyskania zaliczenia pracy zawodowej na poczet odbytej praktyki, student 

zobowiązany  jest do otrzymania zgody od opiekuna praktyk, który występuje z ramienia 

Dziekana. 

2.2.3. Wniosek studenta w sprawie zaliczenia praktyki przewidzianej programem studiów jest 

rozpatrywany indywidualnie przez opiekuna praktyk, który występuje z ramienia Dziekana. 

2.3. Student uczestniczący w pracach kół naukowych i stowarzyszeń/fundacji może na 

podstawie udokumentowanych prac uzyskać zaliczenie praktyk, jeśli ich zakres zgodny jest  

z programem studiowanego kierunku oraz przewidzianymi dla praktyk efektami uczenia się. 

 

NADZÓR DYDAKTYCZNY 

3.1. Nadzór dydaktyczny nad praktykami na kierunkach Dziennikarstwo i Komunikacja 

Społeczna oraz Komunikacja Wizerunkowa sprawuje opiekun powołany przez Dziekana 

spośród nauczycieli akademickich Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. 



3.2. Zakres obowiązków opiekuna praktyk określa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2021 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie organizacji praktyk 

przewidzianych w programach studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. 

3.3. We wszystkich sprawach dotyczących praktyk student kontaktuje się z opiekunem praktyk. 

3.4. Wszelkie sprawy wynikłe z przebiegu praktyk rozstrzyga opiekun praktyk, w porozumieniu 

z opiekunem praktyki w zakładzie pracy. Rozstrzygnięcia opiekuna są wiążące dla studenta. 

3.5. Student może się zwrócić do Dziekana o weryfikację rozstrzygnięcia sprawy  przez  opiekuna 

praktyk. Rozstrzygnięcie Dziekana jest ostateczne. 

3.6. Po zakończonym semestrze opiekun praktyk przeprowadza weryfikację losowo dobranych 

instytucji przyjmujących studentów na praktyki. 

 

DOBÓR MIEJSCA ODBYWANIA PRAKTYK 

4.1. Merytoryczne kryterium doboru miejsca praktyk stanowi możliwość zrealizowania 

wszystkich zakładanych dla praktyki zawodowej efektów uczenia się oraz zgodność 

wykonywanej pracy z programem studiowanego kierunku. Opiekun praktyk zatwierdza miejsce 

realizacji praktyk zaproponowane przez studenta. 

4.2. Organizatorem praktyk mogą być krajowe lub zagraniczne: podmioty gospodarcze, 

instytucje medialne, jednostki administracji państwowej, jednostki administracji samorządowej, 

organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, jednostki kultury, instytucje naukowo-

badawcze lub inne podmioty krajowe lub zagraniczne, jeżeli charakter odbywanych przez 

studenta praktyk będzie zgodny z programem studiowanego kierunku. 

4.3. Praktyki mogą się odbywać w ramach programów Unii Europejskiej i wymian zagranicznych 

skierowanych do studentów. 

4.4. Studenci mogą odbywać praktyki w samodzielnie wybranych przez siebie instytucjach, 

zgodnie z profilem kierunku studiów i w ramach liczby godzin dydaktycznych przewidzianych 

planem studiów. 

4.5. Student samodzielnie wybiera miejsce praktyk, ma także możliwość skorzystania  

z propozycji, które w danym semestrze przedstawi mu opiekun praktyk. Aktualne oferty 

udostępniane są za pomocą kanałów komunikacji wykorzystywanych przez Instytutu 

Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. 

 

FORMA PRAKTYKI 

 5. Obowiązująca w Uniwersytecie Wrocławskim jest indywidualna forma praktyki – student 

inicjuje podpisanie umowy o organizację praktyki przewidzianej w programie studiów, między 

Wydziałem Filologicznym a zakładem pracy, zaś Wydział sprawuje nadzór merytoryczny  

i organizacyjny nad jej przebiegiem. 

 

 

 



UMOWA O ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH  

6. Student przygotowuje (drukuje i wypełnia) dwa egzemplarze umowy – zgodną z Załącznikiem 

Nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie dostarcza 

opiekunowi praktyk do podpisu. 

 

UBEZPIECZENIE NW i OC 

7. Student wykupuje ubezpieczenie NW i OC (od następstw nieszczęśliwych wypadków  

i odpowiedzialności cywilnej) na czas trwania praktyk zawodowych. 

 

PROWADZENIE DZIENNIKA PRAKTYK 

8. Student odbywa praktykę w Zakładzie Pracy dokumentując wszystkie realizowane zadania  

w dzienniku przebiegu praktyk – zgodnie z obowiązującym wzorem. 

 

ZALICZENIE PRAKTYK ZAWODOWYCH 

9.1. Podstawą zaliczenia praktyki zawodowej jest jej realizacja w pełnym wymiarze oraz 

dostarczenie opiekunowi praktyk zawodowych wymaganego kompletu dokumentów 

potwierdzających wykonywanie obowiązków w zestawieniach czasowych.  

9.2. Decyzję o zaliczeniu praktyk zawodowych podejmuje opiekun praktyk zawodowych  

z ramienia Dziekana, który w celu weryfikacji złożonej dokumentacji może skonsultować się  

z jednostką przyjmującą praktykanta, a także przeprowadzić rozmowę z praktykantem na temat 

przebiegu praktyki. Zaliczenie odbywa się poprzez wystawienie/wpisanie oceny końcowej. 

 

EWALUACJA MIEJSCA PRAKTYK 

10. Student zobowiązany jest do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej miejsca praktyk 

udostępnionej przez opiekuna praktyk. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

11.1.  We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą ma zastosowanie 

Zarządzenie Nr 31/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r.  

w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach studiów w Uniwersytecie 

Wrocławskim. 

11.2. Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany w organizacji praktyk studenckich. 

 

 


