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Toruń, dnia 14 listopada 2019 r. 

 

dr Łukasz Maszewski 

Pełnomocnik Dziekana WPiA UMK 

ds. praktyk studenckich dla kierunku administracja 

 

 

 

 

Szanowni Państwo Studenci II i III roku kierunku administracja, 

uprzejmie przypominam o obowiązku odbywania przez Państwa praktyk studenckich. 

Zasady odbywania obligatoryjnych praktyk studenckich przez studentów kierunków studiów 

prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji UMK reguluje uchwała Rady Wydziału 

Prawa i Administracji z dnia 15 września 2009 r. Szczegółowych informacji na temat 

odbywania praktyk udzielam podczas dyżurów, w tym telefonicznie (tel. 56 611 41 39). 

Informacje na temat terminów moich dyżurów znajdziecie Państwo na stronie internetowej 

WPiA UMK. 

Zgodnie z uchwałą 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) jesteście Państwo zobowiązani po ukończeniu pierwszego roku studiów do 

odbycia jednej praktyki wakacyjnej lub śródrocznej, 

2) praktyka wakacyjna trwa 3 tygodnie, przypadające w okresie od lipca do końca 

września. Praktyka śródroczna trwa 15 dni roboczych przypadających w okresie od 

października do końca czerwca (w praktyce zarówno praktyka wakacyjna jak i śródroczna 

trwają 15 dni roboczych), 

3) student kierunku administracja może odbywać praktykę w urzędach organów 

administracji rządowej i samorządowej lub w komórkach administracyjnych innych instytucji 

publicznych i niepublicznych, 

4) celem praktyki jest zapoznanie studenta z: 

a. zadaniami i pracą powyżej wskazanych podmiotów, 

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

ochronie danych osobowych oraz o dostępie do informacji publicznej 

obowiązującymi w miejscu odbywania praktyki, 
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c. regulaminem pracy oraz przepisami bhp obowiązującymi w miejscu 

odbywania pracy, 

5) podstawą odbycia praktyki może być (jeśli dokumentów tych wymaga podmiot 

przyjmujący Państwa na praktykę): 

a. porozumienie (umowa) o prowadzeniu praktyk zawarte przez Pełnomocnika 

Dziekana ds. Praktyk Studenckich reprezentującego Dziekana Wydziału Prawa 

i Administracji, 

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

Praktyk Studenckich, 

6) student ubiegający się o przygotowanie porozumienia lub skierowania 

zobowiązany jest przedłożyć Pełnomocnikowi Dziekana ds. Praktyk Studenckich zgodę na 

przyjęcie na praktykę studencką – najpóźniej na 1 miesiąc przed datą rozpoczęcia praktyki, 

7) przed rozpoczęciem praktyki pełnomocnik dziekana wydaje studentowi 

dziennik praktyk (stanowiący załącznik Nr 6b do przywołanej powyżej uchwały Rady WPiA 

UMK, do pobrania ze strony internetowej WPiA UMK. W praktyce student zobowiązany jest 

dostarczyć pełnomocnikowi wydrukowany przez siebie dziennik w celu naniesienia na niego 

podpisu i pieczęci przez pełnomocnika), 

8) niezwłocznie po zakończeniu praktyki student zwraca wypełniony dziennik 

praktyk właściwemu pełnomocnikowi. 

9) po zaliczeniu praktyki przez właściwego pełnomocnika dziennik praktyk 

przechowuje się w teczce osobowej studenta. 

10) student składa pełnomocnikowi oświadczenie o zawarciu ubezpieczenia od 

następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki przed rozpoczęciem 

odbywania praktyk (Załącznik Nr 7). 

Odnosząc się do praktyki stosowania powyższych przepisów uchwały Rady WPiA 

UMK należy wskazać, iż kluczową kwestią podczas odbywania praktyk jest abyście byli 

Państwo ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Podstawowymi 

dokumentami niezbędnymi do zaliczenia przeze mnie praktyk są bowiem oświadczenie o 

ubezpieczeniu od NNW i wypełniony dziennik praktyk studenckich. Nie są wymagane 

zaświadczenia o ubezpieczeniu, ale oczywiście można składać je w zastępstwie oświadczenia. 

Przed rozpoczęciem praktyki powinniście mi Państwo dostarczyć podczas dyżuru 

wydrukowany przez siebie dziennik w celu naniesienia na niego podpisu i pieczęci 

pełnomocnika. Wzór dziennika praktyk stanowi załącznik Nr 6b do przywołanej powyżej 

https://www.law.umk.pl/student/praktyki-studenckie/dokumenty/


 3 

uchwały Rady WPiA UMK i można go pobrać ze strony internetowej WPiA UMK. 

Jednocześnie należy mi dostarczyć wypełnione i podpisane przez Państwa oświadczenie o 

ubezpieczeniu od NNW. 

Jeśli podmiot organizujący praktykę wymaga skierowania bądź porozumienia 

związanego z odbywaniem praktyk proszę uzyskać od osoby, która go reprezentuje pisemną 

zgodę na przyjęcie Państwa na praktyki. Z pisma tego powinien wynikać m.in. uzgodniony 

przez Państwa termin odbywania praktyki (wzór zgody do pobrania ze strony internetowej 

WPiA UMK). Następnie proszę mi dostarczyć do podpisu dwie kopie projektu porozumienia 

bądź jeden egzemplarz skierowania (w zależności od wymagań podmiotu organizującego 

praktykę) pobranego ze strony internetowej WPiA UMK, w których są wpisane informacje na 

temat Państwa praktyki. 

Praktyka powinna trwać 15 dni roboczych. Dokładnie tyle wierszy przewiduje też 

wzór dziennika praktyk. Dotyczy to również praktyki wakacyjnej.  

 Osoby zatrudnione (dotyczy to w szczególności studentów studiów niestacjonarnych) 

mogą przedstawić zaświadczenie o zatrudnieniu wraz z wykazem obowiązków (czynności) 

pracownika w zastępstwie dziennika praktyk. Do pełnomocnika należy jednak decyzja 

o zaliczeniu bądź odmowie zaliczenia praktyk na podstawie takiego zaświadczenia. 

Zaliczenie praktyk na tej podstawie będzie możliwe tylko jeśli zakres obowiązków 

służbowych pokrywa się z  planem praktyk przewidzianym dla Państwa kierunku studiów. 

W swych planach związanych z realizacją obowiązku odbywania praktyk proszę 

uwzględnić przypadający podczas wakacji letnich okres urlopowy pracowników WPiA. W 

związku z tym proszę aby studenci III roku administracji odbyli praktykę i złożyli wymagane 

dokumenty najpóźniej do końca czerwca. W terminie późniejszym mogą Państwo napotkać 

problemy z uzyskaniem wpisu zaliczenia praktyk do systemu usos, a to może z kolei 

uniemożliwić Państwu przystąpienie do egzaminu dyplomowego. Ograniczenie to nie dotyczy 

oczywiście studentów II roku, którzy mogą planować odbywanie praktyk swobodnie w 

okresie letnim. Wpis zaliczenia praktyk może bowiem nastąpić nie wcześniej niż na III roku 

(w praktyce, z przyczyn organizacyjnych, będę miał możliwość dokonania wpisu dopiero od 

listopada). 

Proszę zwrócić również uwagę na rolę Biura Karier UMK, którego działalność ma 

szerszy wymiar niż wydziałowych pełnomocników ds. praktyk. Po pierwsze Biuro Karier 

realizuje swoje zadania wobec wszystkich studentów UMK bez względu na przynależność 

wydziałową, rok czy kierunek studiów. Biuro Karier ma tym samym możliwość zawierania 

porozumień w imieniu UMK. Jednakże Biuro Karier nie jest zobowiązane do stosowania 

https://www.law.umk.pl/student/praktyki-studenckie/dokumenty/
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uchwały Rady WPiA UMK w sprawie obligatoryjnych praktyk studenckich na WPIA. W 

konsekwencji pracownicy Biura Karier UMK nie kontrolują indywidualnych programów 

praktyk studenckich pod kątem ich zgodności z ramowym programem wydziałowym i nie 

mają uprawnień do zaliczania tych praktyk w systemie usos, stąd kluczowy jest w tym 

zakresie kontakt z pełnomocnikiem wydziałowym, który odpowiada za prawidłowy przebieg 

realizacji wydziałowego programu praktyk. 

Dokumenty możecie Państwo dostarczać do mnie przede wszystkim osobiście podczas 

dyżurów. Dokumenty przeznaczone wyłącznie do oddania (nie wymagające wypełnienia bądź 

podpisania czyli w praktyce np. wypełniony dziennik praktyk, oświadczenia etc.) można 

zostawiać także w informacji wydziałowej w kopercie na moje nazwisko bądź wysłać pocztą 

również na moje nazwisko na adres WPiA UMK (ul. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń). 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy trudności związanych z realizacją 

obowiązku odbywania praktyk proszę o kontakt. 

 

Z poważaniem 

dr Łukasz Maszewski 

Pełnomocnik Dziekana WPiA UMK 

ds. praktyk studenckich dla kierunku administracja 


