
UCHWAŁA 
 

Rady Wydziału Prawa i Administracji  

 

z dnia 15 września 2009 r. 

  

w sprawie zasad odbywania obligatoryjnych praktyk studenckich przez studentów 

kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji
 1

 

 

 

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, 

uchwala się co następuje: 

 

§ 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, 

zaliczanie odbycia praktyk przez odpowiedni wpis do USOS oraz indeksu. 

 

§ 2 

 

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. 

2. Praktyka wakacyjna trwa 3 tygodnie, przypadające w okresie od lipca do końca września. 



3. Praktyka śródroczna trwa 15 dni roboczych przypadających w okresie od października do 

końca czerwca. 

 

§ 3 

 

1. Student kierunku administracja może odbywać praktykę w urzędach organów 

administracji rządowej i samorządowej lub w komórkach administracyjnych innych 

instytucji publicznych i niepublicznych. 

2. Student kierunku europeistyka może odbywać praktykę w urzędach administracji 

rządowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, 

przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej, placówkach 

kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu.  

3. Student kierunku prawo może odbywać praktykę w organach wymiaru sprawiedliwości, 

urzędach administracji rządowej i samorządowej, instytucjach obsługi prawnej lub w 

komórkach prawno-administracyjnych innych instytucji publicznych lub niepublicznych.  

 

§ 4 

 

1. Celem praktyki jest zapoznanie studenta z: 

a) zadaniami i pracą podmiotów, o których mowa w § 3, 

b) przepisami o ochronie tajemnicy państwowej, służbowej lub zawodowej, o ochronie 

danych osobowych oraz o dostępie do informacji publicznej obowiązującymi w 

miejscu odbywania praktyki, 

c) regulaminem pracy oraz przepisami bhp obowiązującymi w miejscu odbywania pracy. 

2. Szczegółowe cele praktyk studenckich wskazane są w przygotowanych przez 

Pełnomocników Dziekana ds. Praktyk Studenckich ramowych planach praktyk 

studenckich dla kierunku administracja (Załącznik Nr 1), dla kierunku europeistyka 

(Załącznik Nr 2), dla kierunku prawo (Załącznik Nr 3) oraz w indywidualnych 

programach praktyk studenckich dla poszczególnych studentów. 

 

§ 5 

 

Podstawą odbycia praktyki może być: 

a) porozumienie (umowa) o prowadzeniu praktyk z podmiotami administracji publicznej 

lub z podmiotami gospodarczym, zwanymi dalej zakładami pracy, zawarte przez 

Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich dla właściwego kierunku studiów, 

reprezentującego Dziekana Wydziału Prawa i Administracji (Załącznik Nr 4), 

b) skierowanie na praktykę, wystawione przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk 

Studenckich dla właściwego kierunku studiów (Załącznik Nr 5).  

 

§ 6 

 

1. Student ubiegający się o przygotowanie porozumienia lub skierowania, o których mowa w 

§ 5 lit. a) i lit. b), zobowiązany jest przedłożyć Pełnomocnikowi Dziekana ds. Praktyk 

Studenckich zgodę na przyjęcie na praktykę studencką – najpóźniej na 1 miesiąc przed 

datą rozpoczęcia praktyki (Załącznik Nr 6).  

2. Zgoda na przyjęcie na praktykę studencką powinna zawierać informacje niezbędne do 

przygotowania porozumienia lub skierowania, tj. nazwę zakładu pracy, siedzibę zakładu 

pracy, a w przypadku porozumienia – także imię i nazwisko oraz stanowisko osoby 

upoważnionej do podpisania z ramienia zakładu pracy porozumienia. 



§ 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.” 

 

 

§ 7 

 

1. Praktyki studenckie są bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku, gdy podstawą odbywania praktyki studenckiej jest umowa o pracę lub 

umowa cywilnoprawna, student może pobierać wynagrodzenie z zakładu pracy, 

wynikające z postanowień umowy. 

 

§ 8 

 

Student ubiegający się o przygotowanie porozumienia składa oświadczenie o zawarciu 

ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki 

(Załącznik Nr 7). 

 

§ 9 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2009 r. 

                                                 
1
 TEKST UJEDNOLICONY; uwzględnia zmiany wprowadzone z dniem 1 października 2012r. przez 

UCHWAŁĘ 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. 


