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REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH  

NA KIERUNKU FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA 

 

Na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 92 z dnia 22 czerwca 2020 r. w 

sprawie określenia wytycznych dotyczących organizacji w Uniwersytecie Śląskim w 

Katowicachpraktyk zawodowych studenta, art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.), w oparciu o 

Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim (załącznik do Obwieszczenia Rektora Uniwersytetu 

Śląskiego z dnia 16 października 2019r.), wprowadza się Regulamin studenckich praktyk 

zawodowych w następującym brzmieniu: 

 

I Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Regulamin dotyczy studenckich praktyk zawodowych na studiach stacjonarnych pierwszego 

(SS1) i drugiego stopnia (SS2) na kierunku: Filologia słowiańska. 

2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

1) Uczelnia– Uniwersytet Śląski w Katowicach 

2) Wydział– Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego 

3) Dziekan – Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego 

4) Prodziekan – Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów Wydziału Humanistycznego 

Uniwersytetu Śląskiego 

5) opiekun akademicki praktyk – opiekun praktyk zawodowych z ramienia uczelni (powołany 

przez Prodziekana ds. Kształcenia i Studentów nauczyciel akademicki Wydziału Humanistycznego) 

6) placówka – zakład pracy, instytucja, która przyjmuje studenta na praktykę 

7) praktyka – praktyka zawodowa odbywana w placówkach państwowych lub prywatnych w 

kraju lub za granicą umożliwiająca studentowi wykonywanie prac zgodnych z programem 

kształcenia i zapewniająca uzyskanie kompetencji zawodowych. 

 

§ 2 
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1. Praktyki zawodowe obowiązują wszystkich studentów, którzy ukończyli co najmniej 

pierwszy semestr studiów SS1 lub SS2. 

2. Praktyki zawodowe na kierunku filologia słowiańska są praktykami ciągłymi, co oznacza, że 

są to praktyki indywidualne, o charakterze specjalnościowym, odbywające się podczas roku 

akademickiego lub wakacji. Przebieg praktyk w czasie trwania roku akademickiego nie zwalnia 

studenta z obowiązku zaliczania zajęć dydaktycznych, nie może kolidować z odbywaniem przez 

studenta zajęć na Uczelni ani też nie jest podstawą do usprawiedliwienia jego nieobecności na 

zajęciach. 

3. Studentom nie przysługują od Uczelni żadne świadczenia finansowe z tytułu praktyki 

zawodowej. 

4. Studenci kierowani na praktyki zawodowe są objęci ubezpieczeniem od następstw 

nieszczęśliwych wypadków, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 października 2002r. o 

zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych 

okolicznościach. Świadczenia określone w tej ustawie są finansowane ze środków budżetu państwa. 

II Organizacja praktyk 

 

§ 3 

 

1. Praktykę można rozpocząć nie wcześniej niż po zaliczeniu co najmniej pierwszego semestru 

studiów. 

2. Praktyka odbywa się na podstawie podpisanych przez Prodziekana lub opiekuna akademickiego 

praktyk następujących dokumentów: 

a) imiennego skierowania na praktykę (wzór: Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora UŚ nr 

92/2020); 

b) porozumienia o organizacji praktyki zawodowej studentów Uniwersytetu Śląskiego (wzór: 

Załącznik nr 1 Zarządzenia Rektora UŚ nr 92/2020). 

3. Studenci studiów stacjonarnych I stopnia (SS1) odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 40 

godzin (2 tygodnie, tj. 10 dni roboczych po minimum 4 godziny dziennie). Studenci studiów 

stacjonarnych II stopnia (SS2) odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 80 godzin (4 

tygodnie, tj. 20 dni roboczych po minimum 4 godziny dziennie). Istnieje możliwość innej 
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organizacji obowiązkowego wymiaru praktyk (przy zachowaniu liczby godzin), po ustaleniu z 

opiekunem akademickim i opiekunem praktyk w placówce przyjmującej. 

4. Student sam wyszukuje placówkę, w której odbywa praktykę zawodową, kierując się przede 

wszystkim jej adekwatnością w stosunku do kierunku studiów. Odpowiednimi dla studentów 

filologii słowiańskiej miejscami odbywania praktyki zawodowej są: np. biura tłumaczeń, biura 

podróży, instytucje kultury, urzędy administracji publicznej oraz inne miejsca, w których 

studenci mogą kształtować umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.  

5. Program praktyki zawodowej jest zgodny z profilem kształcenia na kierunku filologia 

słowiańska. Obejmuje dodatkowo następujące elementy: 

a) zapoznanie się studenta z przepisami BHP oraz regulaminem obowiązującym w placówce 

przyjmującej na praktykę; 

b) student poznaje zasady działania i funkcjonowania wybranych komórek organizacyjnych 

placówki przyjmującej na praktykę, związanych bezpośrednio z realizacją podstawowych 

zadań bezpośrednio powiązanych z kierunkiem studiów; 

c) student poznaje wykorzystywane w praktyce rozwiązania organizacyjne i techniczne, 

wyposażenie, obieg dokumentów; 

d) student zapoznaje się z obsługiwaniem urządzeń lub/i systemów informatycznych 

właściwych dla studiowanego kierunku (np. obsługiwaniem urządzeń biurowych, 

obsługiwaniem wykorzystywanych w praktyce programów komputerowych); 

e) student uczestniczy w realizacji właściwych dla danej organizacji zadań, pod nadzorem 

opiekuna praktyk w placówce. 

6. Opiekunem studenta w zakładzie pracy podczas odbywania praktyki jest osoba wyznaczona 

przez placówkę przyjmującą. 

7. Student niepełnosprawny (legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczeniem równoważnym) ustala z akademickim opiekunem praktyk i placówką przyjmującą 

program praktyki z uwzględnieniem stopnia swojej niepełnosprawności. 

8. Szczegółowe wytyczne w sprawie organizacji praktyk zawodowych na kierunku Filologia 

słowiańska umieszczane są na stronie internetowej kierunku. 
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III Zobowiązania uczelni 

 

§ 4 

 

Kierując na praktykę, Uczelnia zobowiązuje się do: 

1. ustalenia zasad odbywania i zaliczania praktyk; 

2. wyznaczenia opiekunów praktyk; 

3. poświadczenia studentom odbycia praktyki w suplemencie do dyplomu ukończenia 

studiów. 

 

IV Obowiązki studenta przebywającego na praktyce 

 

§ 5 

 

1. Student ma obowiązek: 

a.  wybrać placówkę przyjmującą, w której odbędzie praktykę zawodową; 

b. zgłosić się w zakładzie pracy w celu szczegółowego ustalenia terminu i miejsca 

realizowania praktyki; 

c. zgłosić się na praktykę z imiennym skierowaniem (wzór: Załącznik 3 do Zarządzenia 

Rektora UŚ nr 92/2020), podpisanym przez Prodziekana lub opiekuna akademickiego 

praktyk; 

d. należycie wypełniać powierzone mu obowiązki i przestrzegać regulaminu pracy 

obowiązującego w miejscu odbywania praktyki oraz współpracować z 

przedstawicielem placówki przyjmującej i stosować się do jego zaleceń;  

e. w przypadku stosownego wymogu zakładu pracy, student zobowiązany jest podpisać 

oświadczenie dotyczące zachowania przez niego poufności informacji i innych danych 

dotyczących zakładu pracy przyjmującego studenta, uzyskanych w związku z 

realizacją porozumienia. Treść oświadczenia ustali zakład pracy; 
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f. przedłożyć opiekunowi akademickiemu praktyk podpisane oświadczenie o 

przestrzeganiu przepisów obowiązujących w zakładzie pracy (wzór: Załącznik 4 do 

Zarządzenia Rektora UŚ nr 92/2020). 

g. po zakończeniu praktyk zawodowych przedłożyć opiekunowi akademickiemu raport z 

przebiegu praktyki zawodowej (wzór: Załącznik 5 do Zarządzenia Rektora nr 92/2020) 

 

V Obowiązki opiekuna akademickiego praktyk 

 

§ 6 

 

1. Opiekun akademicki praktyk jest zobowiązany do: 

a. zaznajomienia studenta z programem praktyki i trybem jej odbywania oraz zaliczania; 

b. sprawowania nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad przebiegiem praktyk; 

c. uzgodnienia z instytucją przyjmującą szczegółowego programu praktyk, opartego na 

ramowym programie praktyk (§3, ust. 5); 

d. przekazywania wymaganych dokumentów złożonych przez studentów dziekanowi do 

zatwierdzenia; 

e. zaliczania odbycia praktyki przez odpowiedni wpis w indeksie i systemie USOS; 

f. przedłożenia dziekanowi sprawozdania z praktyki. 

 

VI Tryb zaliczania praktyk zawodowych 

 

§ 7 

 

1. Zaliczenie praktyk jest koniecznym warunkiem zaliczenia studiów (zgodnie z obowiązującym 

programem kształcenia na kierunku: filologia słowiańska). Za praktykę będącą częścią 

programu studiów przypisuje się: w V semestrze SS1 – 2 punkty ECTS, w  III semestrze SS2 – 

3 punkty ECTS. 

2. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej przez studenta jest odbycie jej w ustalonym 

terminie (poświadczone w raporcie z przebiegu praktyki zawodowej – wzór: Załącznik 5 do 

Zarządzenia Rektora nr 92/2020).  
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3. Zaliczenie praktyki przez opiekuna akademickiego praktyk następuje po pozytywnym 

zweryfikowaniu osiągniętych efektów uczenia się (wskazanych w § 7, p. 4) na podstawie 

raportu z przebiegu praktyki zawodowej. 

4. Podstawowym celem praktyki zawodowej jest zrealizowanie następujących efektów uczenia 

się: 

a. wynikających z programu studiów stacjonarnych I stopnia (SS1) na kierunku: filologia 

słowiańska: 

1. student potrafi w ograniczonym zakresie zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do 

rozwiązywania zadań w praktyce podczas wykonywania zadań profesjonalnych w miejscu 

odbywania studenckich praktyk zawodowych; 

2. student zna miejsce i znaczenie nauk humanistycznych w systemie nauk, kierunki ich 

rozwoju w ramach dyscyplin, do których przyporządkowany jest kierunek, w tym w 

zakresie językoznawstwa jako dyscypliny wiodącej; 

3. student potrafi realizować własne uczenie się przez całe życie; 

4. student jest gotów do samodzielnego podejmowania działań zawodowych, przestrzegania 

zasad etyki zawodowej oraz dbałości o tradycje zawodu  w miejscu odbywania 

studenckich praktyk zawodowych; 

5. student jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym miasta i regionu, korzystając z 

różnych form i mediów; 

b. wynikających z programu studiów stacjonarnych II stopnia (SS2) na kierunku: filologia 

słowiańska: 

1. student jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów 

związanych z realizacją powierzonych przez pracodawcę zadań praktycznych, uznawania 

znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów oraz korzystania z opinii i pomocy 

ekspertów; 

2. student posiada umiejętność merytorycznego wypowiadania się na tematy dotyczące 

zagadnień z zakresu szeroko rozumianej humanistyki, a zwłaszcza wiedzy o języku, 

wytworach kultury i o wybranym obszarze południowo- lub zachodniosłowiańskim; 
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3. student posiada uporządkowaną, pogłębioną wiedzę teoretyczną, zna terminologię ogólną i 

szczegółową w zakresie wybranej przez siebie dyscypliny naukowej, odnosząc ją do 

kontekstu słowiańskiego; 

4. student potrafi kierować pracą zespołu, współdziałać i pracować w grupie nad zagadnieniem 

wielozadaniowym powierzonym mu przez pracodawcę w trakcie odbywania studenckich 

praktyk zawodowych; 

5. student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie 

celu w ramach odbywania praktyk zawodowych. 

5. Opiekun akademicki może zezwolić studentowi na odbycie praktyki zawodowej w terminie 

innym niż przewidziany w planie studiów, niekolidującym z zajęciami wynikającymi z planu 

studiów. 

6. Opiekun akademicki praktyki zawodowej może zaliczyć praktykę na podstawie 

udokumentowanej pracy zawodowej studenta, udziału w obozie naukowo-badawczym 

lub w innym przypadku, zgodnej z profilem kształcenia na kierunku studiów lub 

specjalności, jeżeli stwierdzi że zostały osiągnięte wymagane efekty uczenia się. W celu 

zaliczenia praktyki zawodowej, student składa do właściwego opiekuna akademickiego 

praktyki, wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6, z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. W przypadku realizacji przez studenta praktyki zawodowej za granicą, zaliczenia praktyki 

dokonuje Prodziekan na podstawie zrealizowanego i uprzednio zatwierdzonego porozumienia. 

8. W przypadku studentów niepełnosprawnych opiekun akademicki praktyk powinien ustalić ze 

studentem sposób zaliczenia praktyki, uwzględniając jego stopień niepełnosprawności oraz 

możliwości osiągnięcia przez niego efektów uczenia się. 

 

VII Postanowienia końcowe 

 

§ 8 

 

1. Sprawy dotyczące zasad odbywania i zaliczania praktyk nieobjętych przepisami niniejszego 

regulaminu rozstrzyga Prodziekan. 
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2. Postanowienia niniejszego regulaminu odnoszą się do studentów rozpoczynających studia 

począwszy od roku akademickiego 2020/2021. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem nadania przez dyrektora kierunku filologia słowiańska w 

trybie § 5 ust. 2 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim w  Katowicach. 

 

 

 


