
 

UCHWAŁA Nr 14/DO/2012 

 Rady Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

z dnia 22 maja 2012 r. 

 

o zmianie uchwały w sprawie zasad odbywania praktyk studenckich przez studentów 

studiów pierwszego stopnia na kierunkach administracja i europeistyka oraz  

studentów jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo 

 

Na podstawie § 2 ust. 2 zarządzenia Nr 100 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 

Toruniu z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad odbywania praktyk studenckich (Biuletyn 

Prawny UMK Nr 7, poz. 204), 

 

Rada Wydziału Prawa i Administracji 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W uchwale Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zasad 

odbywania praktyk studenckich przez studentów studiów pierwszego stopnia na kierunkach 

administracja i europeistyka oraz studentów jednolitych studiów magisterskich na kierunku 

prawo wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: 

„w sprawie zasad odbywania obligatoryjnych praktyk studenckich przez studentów kierunków 

studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji” 

 

2) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1 

1. Uchwała reguluje terminy, program oraz zasady odbywania obligatoryjnych praktyk 

studenckich przez: 

a) studentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku 

administracja, 

b) studentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku  

europeistyka, 

c) studentów stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na 

kierunku prawo, 

d) stacjonarnych i niestacjonarnych międzykierunkowych studiów pierwszego stopnia 

administracja i zarządzanie, 

e) stacjonarnych międzykierunkowych studiów pierwszego stopnia europeistyka z filologią 

włoską. 



 

2. Obligatoryjne praktyki studenckie odbywane przez studentów, o których mowa w ust. 1, 

koordynują pełniący funkcję opiekuna praktyk: 

a) Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich dla Kierunku Administracja, 

b) Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich dla Kierunku Europeistyka, 

c) Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich dla Kierunku Prawo. 

3. Do obowiązków pełnomocników, o których mowa w ust. 2 należy w szczególności: 

a) zapoznanie studentów z zasadami, organizacją i programem praktyk, 

b) określenie terminów rozliczenia się z praktyk i sposobu ich zaliczania, 

c) zatwierdzanie miejsc odbywania praktyk, 

d) nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przygotowaniem i przebiegiem praktyk, 

e) zaliczanie odbycia praktyk przez odpowiedni wpis do USOS oraz indeksu.” 

 

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Studenci, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a), lit. b), lit. d) i lit. e), po ukończeniu pierwszego 

roku studiów, zaś studenci, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. c) od czwartego roku studiów, 

zobowiązani są do odbycia jednej praktyki wakacyjnej lub śródrocznej.” 

 

4) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu: 

„§ 6a 

1. Przed rozpoczęciem praktyki właściwy pełnomocnik dziekana wydaje studentowi dziennik 

praktyk dla kierunku prawo (Załącznik Nr 6a), administracja oraz administracja  

i zarządzanie (Załącznik Nr 6b) lub europeistyka oraz europeistyka z filologią włoską 

(Załącznik 6c). 

2. Niezwłocznie po zakończeniu praktyki student zwraca wypełniony dziennik praktyk 

właściwemu pełnomocnikowi. 

3. Po zaliczeniu praktyki przez właściwego pełnomocnika dziennik praktyk przechowuje się  

w teczce osobowej studenta.” 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r. 

 

 

 

       Przewodniczący Rady Wydziału 

 

           prof. dr hab. Andrzej Sokala 

                 Dziekan 

 


