
REGULAMIN 

STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH 

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH 

Kierunek: Ochrona środowiska 

 

Studenckie praktyki zawodowe organizowane są w Katedrze Ochrony i Kształtowania 

Środowiska zgodnie  z programem kształcenia na kierunku ochrona środowiska w oparciu 

o Zarządzenie Nr 67/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 

września 2014 roku w sprawie studenckich praktyk zawodowych dla studentów i słuchaczy 

studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kie lcach. 

 

Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska jest zobowiązana do sprawowania nadzoru 

merytorycznego oraz organizacyjnego nad przebiegiem  studenckich praktyk zawodowych. 

Organizacją praktyk zajmuje się Instytutowy Opiekun Praktyk, którym jest dr hab. Rafał 

Kozłowski, prof. UJK (e-mail: rafal.kozlowski@ujk.edu.pl, tel. 41 349 64 29). 

 

I. Cele i zadania praktyk zawodowych: 

1. poznanie  specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w różnych branżach 

merytorycznie związanych z kierunkiem studiów; 

2. wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej 

na studiach (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką); 

3. poznanie praktycznych zagadnień związanych z pracą na stanowiskach zgodnych 

z wybraną specjalnością; 

4. poznanie własnych możliwości na rynku pracy; 

5. nawiązanie kontaktów zawodowych. 

 

II. Miejsce  realizacji praktyki: 

1. Studenckie praktyki zawodowe odbywają się w podmiotach gospodarczych 

(państwowych lub prywatnych), urzędach oraz innych jednostkach organizacyjnych 

związanych z kierunkiem studiów, zwanych dalej „zakładem pracy” na podstawie 

porozumienia w sprawie organizacji praktyk, które w imieniu Uniwersytetu zawiera 
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Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (Załącznik nr 2 – wzór 

porozumienia dotyczącego studenckich praktyk zawodowych). 

 

III. Program praktyk zawodowych: 

Według programu kształcenia na kierunku ochrona środowiska realizowane są następujące 

praktyki: 

 

Kierunek  
Specjalność Rodzaj praktyki Liczba godzin/czas praktyki 

 

 

 

Ochrona środowiska 

 

 

Zarzadzanie 

środowiskowe 
zawodowa 

40 h – po II semestrze 

48 h – po IV semestrze 

32 h – VI semestr 

Rekultywacja terenów 

poprzemysłowych 
zawodowa 

40 h – po II semestrze 

40 h – po IV semestrze 

40 h –  VI semestr 

 

Szczegółowy Program praktyk oraz Instrukcja dotycząca organizacji i przebiegu praktyki 

zawodowej zamieszczona są na stronie www.ujk.edu.pl/ios w zakładce: praktyki zawodowe. 

 

IV. Zasady odbywania praktyk 

1. Praktyka zawodowa jest realizowana zgodnie z obowiązującymi planami studiów w 

łącznym wymiarze nie krócej niż 3 tygodnie (120 h) zgodnie z planami studiów na 

kierunku ochrona środowiska (http://www.ujk.edu.pl/ios/jakosc.htm). 

2. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i obejmują 

studentów  I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

3. Praktyki studenckie odbywają się w podmiotach gospodarczych, urzędach oraz innych 

jednostkach organizacyjnych na podstawie porozumień o prowadzeniu studenckich 

praktyk zawodowych (Załącznik nr 2 – wzór porozumienia dotyczącego studenckich 

praktyk zawodowych). 

4. Studenckie praktyki zawodowe powinny odbywać się w miesiącach wakacyjnych. 

W uzasadnionych przypadkach praktyki te mogą odbywać się w czasie roku 

akademickiego, o ile ich organizacja nie zakłóci realizacji zajęć dydaktycznych. 
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5. Studenci mogą odbywać praktyki grupowo lub indywidualnie, na podstawie 

skierowania z Uniwersytetu (Załącznik nr 8 – wzór wniosku o przyjęcie na studencką 

praktykę zawodową). 

6. Instytutowy opiekun praktyk zawodowych jest przełożonym studentów 

odbywających praktykę. 

7. Przed rozpoczęciem praktyk zawodowych student winien posiadać aktualne 

ubezpieczenia OC i NNW oraz plakietkę identyfikacyjną. 

8. Koszty związane z odbywaniem praktyki oraz koszty ubezpieczenia OC i NNW 

pokrywa student. 

9. W czasie trwania praktyki student jest zobowiązany do: 

a. realizacji programu praktyk zawodowych, 

b. przestrzegania przepisów obowiązujących w miejscu odbywania praktyk,  

c. pokrycia kosztów dojazdu na praktykę, kosztów wyżywienia oraz kosztów 

zakwaterowania w czasie trwania praktyki, 

d. stosowania identyfikatorów. 

 

V. Zaliczenie praktyk: 

1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest: 

a. wywiązanie się przez studenta z programu oraz zadań wyznaczonych przez 

osobę odpowiedzialną za realizację praktyki ze strony zakładu pracy, 

b. Dostarczenie przez studenta do Instytutowego Opiekuna Praktyk 

następujących dokumentów: 

i. karty informacyjnej z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej 

poświadczonej ze strony podmiotu, w którym odbywa się praktyka 

przez osobę odpowiedzialną za jej realizację (Załącznik nr 15 – wzór 

karty informacyjnej z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej) 

ii. zaświadczenia o odbyciu studenckiej praktyki zawodowej (Załącznik nr 

16 – wzór zaświadczenia o odbyciu studenckiej praktyki  zawodowej) 

iii. dzienniczka praktyk zawierającego opis przebiegu praktyki, który 

można pobrać ze strony: (http://www.ujk.edu.pl/ios/dziennikz.pdf) 

2. Praktykę zalicza Instytutowy Opiekun Praktyk dokonując wpisu do indeksu wraz z oceną.  


