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Regulamin praktyk studenckich 
na Wydziale Fizyki  

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu 

 
1. Podstawę prawną praktyk studenckich programy kształcenia uchwalone przez Radę 

Wydziału Fizyki UAM,  Zarządzenie Rektora Nr 51 z 10.11.2006 oraz niniejszy 
regulamin. 

2. Praktyki studenckie, jeżeli są przewidziane w programach kształcenia, stanowią ich  
integralną część i podlegają zaliczeniu.  

3. Na Wydziale Fizyki UAM obowiązują dwa typy praktyk studenckich: 
- praktyki zawodowe 
- praktyki pedagogiczne 

4. Praktyki pedagogiczne realizowane są w wymiarze oraz w sposób określony przez 
standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozp. 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.01.2012 r.). 

5. Praktyki zawodowe  realizowane są w wymiarze oraz w sposób określony przez programy 
kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów. 

6. Praktyka zawodowa ma na celu poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach 
(szczególnie w zakresie transferu wiedzy oraz innowacji do praktyki gospodarczej) w 
różnych branżach merytorycznie związanych z kierunkiem studiów, wykształcenie 
umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach 
(integracja wiedzy teoretycznej z praktyką), poznanie praktycznych zagadnień 
związanych z pracą na stanowiskach zgodnych z wybraną specjalnością, poznanie 
własnych możliwości na rynku pracy oraz nawiązanie kontaktów zawodowych.  

7. Merytoryczny zakres odbywanych praktyk powinien w sposób jednoznaczny łączyć się z 
kierunkiem i specjalnością odbywanych studiów.  

8. Studenci odbywają praktykę nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru studiów 
I stopnia i nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego  semestru studiów II stopnia. Termin 
realizacji praktyk nie może kolidować z zajęciami odbywanymi na Wydziale. 
Niedotrzymanie terminu zaliczenia praktyki jest równoznaczne z brakiem zaliczenia. 

9. Praktyka zawodowa powinna zostać zrealizowana w jednostkach gospodarczych, 
instytucjach naukowo badawczych, jednostkach administracji państwowej, jednostkach 
samorządowych, parkach technologicznych oraz szpitalach i klinikach, zwanych dalej 
instytucjami przyjmującymi.  

10. Student kierowany jest na praktykę na podstawie porozumienia pomiędzy Wydziałem 
Fizyki a instytucją przyjmującą na praktykę.  

11. Student zobowiązany jest do odbycia praktyki zgodnie z Regulaminem, a ponadto do:  
- przestrzegania ustalonego przez instytucję przyjmującą porządku i dyscypliny pracy, 
- przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej,  
- przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony 

poufności danych w zakresie określonym przez instytucję przyjmującą. 

12. Na żądanie instytucji przyjmującej, w której student odbywa praktykę, uczelnia może 
odwołać studenta z praktyki, jeśli naruszy on przepisy obowiązujące w tej jednostce.  

13. Jeżeli student wykonuje lub wykonywał pracę zawodową (umowa o pracę, umowa 
zlecenie) w kraju lub za granicą i charakter tej pracy jest zgodny z realizowanym 
kierunkiem studiów oraz spełnia wymagania wydziałowego regulaminu praktyk 
studenckich, wówczas praca ta może stanowić podstawę do zaliczenia zawodowych 
praktyk studenckich. Decyzję w tej spawie podejmuję Dziekan Wydziału Fizyki. 



14. Student może pobierać wynagrodzenie z instytucji przyjmującej tylko w przypadku, 
gdy ta zawiera z nim umowę o pracę na okres odbywania praktyki lub dłuższy.  

15. Uczelnia może pokryć część lub całość kosztów związanych z realizacją praktyk 
studenckich.  

16. Podstawę do zaliczenia praktyki stanowi dziennik praktyk, w którym zawarte są 
syntetyczne informację o wykonywanych zadaniach oraz końcowa, pozytywna opinia 
instytucji przyjmującej. Praktykę zalicza pełnomocnik ds.  praktyk studenckich 
wyznaczony przez dziekana spośród nauczycieli akademickich. 


