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PROCEDURA           PRAKTYKI KROK PO KROKU 

 tj. czynności podejmowane przez studenta / studentkę w związku z praktykami 

obowiązkowymi na studiach I stopnia (licencjackich) 

 

 I. Etap początkowy: 

Student/studentka: 

3. Zapoznaje się z Zasadami odbywania praktyk na Wydziale Zarządzania UW i pięcioma 

załącznikami do zasad. 

4. Wybiera formę odbywania praktyki, tj.1: 

a. praktyka indywidualna, 

b. praktyka zorganizowana przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 

c. praktyka zorganizowana przez Uniwersyteckie Biuro Zawodowej Promocji 

Absolwentów (BZPA), 

d. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. umowa o 

dzieło, umowa zlecenie, itp.), 

e. prowadzenie własnej działalności gospodarczej,  

f. praktyka polegająca na pracach w ramach zorganizowanej przez uczelnię 

działalności na rzecz Uniwersytetu i poza nim,  

g. praktyka w instytucjach Unii Europejskiej,  

h. praktyka polegająca na podejmowaniu innych form działalności. 

 

 

Na tym etapie studenci zamierzający odbyć praktykę indywidualną lub  zorganizowaną mogą 

zwrócić uwagę na wskazówki i oferty praktyk przygotowane przez Pełnomocnika Dziekana 

ds. praktyk (http://www.wz.uw.edu.pl/ Zakładka Studia → Praktyki na studiach I stopnia), 

Biuro Karier WZ UW (http://www3.wz.uw.edu.pl/bk/) oraz Uniwersyteckie Biuro Zawodowej 

Promocji Studentów i Absolwentów (BZPSiA) (http://www.biurokarier.uw.edu.pl/). 

 

                                                 
1
 Porównaj Zasady odbywania praktyk WZ UW, dział "Formy praktyk" – punkty od 10 do 12. 

http://www.wz.uw.edu.pl/
http://www3.wz.uw.edu.pl/bk/
http://www.biurokarier.uw.edu.pl/
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II. Etap rozpoczęcia i podjęcia praktyki oraz złożenia dokumentów 

niezbędnych do zaliczenia praktyki  

przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk 

 

Ad. 2 a. W przypadku praktyki indywidualnej  

Student/studentka: 

3. Aktywnie poszukuje Instytucji. Może w tym celu skorzystać z bazy danych Biura Karier 

WZ UW, oferty WZ UW lub Uniwersyteckiego Biura Zawodowej Promocji Studentów i 

Absolwentów (BZPSiA).  

4. Inicjuje proces podpisania porozumienia. W dwóch egzemplarzach (po jednym dla 

Wydziału i Instytucji) drukuje Porozumienie w sprawie praktyki i Ramowy program praktyki 

i uzgadnia ich treść z Instytucją. Wypełnione dokumenty składa do akceptacji i podpisu u 

Pracownika administracyjnego ds. praktyk w pokoju C223 (Porozumienie w sprawie 

praktyki i Ramowy program praktyki akceptuje i podpisuje Pełnomocnik Dziekana ds. 

praktyk).  

5. Pracownikowi administracyjnemu ds. praktyk (pokój C223) podaje dane do ubezpieczenia 

NNW (przynajmniej na 1 tydzień przed datą rozpoczęcia praktyki) lub ubezpiecza się we 

własnym zakresie (np. nabywając kartę ISIC lub kartę Euro<26, której ksero dostarcza 

pracownikowi administracyjnemu ds. praktyk).  

6. Odbywa praktyki.  

7. Za pośrednictwem Pracownika administracyjnego ds. praktyk (pokój C223) składa 

następujące dokumenty (najpóźniej na szóstym semestrze studiów – patrz punkt a w 

„Przydatnych informacjach dla studentów” na końcu tego dokumentu):  

 Wniosek o zaliczenie praktyki  (do akceptacji przez Pełnomocnika ds. praktyk), 

 Porozumienie w sprawie praktyki (podpisane przez Instytucję), 

 Ramowy program praktyki (podpisany przez Instytucję),  

 Zaświadczenie o odbyciu praktyki (podpisane i opatrzone pieczęcią przez 

Instytucję), 

 Oświadczenie o podaniu danych zgodnych ze stanem faktycznym. 

Student/studentka może również skompletować dokumenty (załączniki) i po odbyciu praktyki 

przedłożyć je do akceptacji Pełnomocnika ds. praktyk, jednak nie otrzymuje wówczas z 

wyprzedzeniem informacji o uznaniu zakresu praktyki za wystarczający do ich zaliczenia 

zgodnie z obowiązującym programem studiów oraz – w razie chęci – ubezpiecza się od 

następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. W tym trybie wystarczy, że 

student/studentka dostarczy do zaliczenia następujące dokumenty: 
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 Wniosek o zaliczenie praktyki  (do akceptacji przez Pełnomocnika ds. 

praktyk), 

 Zaświadczenie o odbyciu praktyki (podpisane i opatrzone pieczęcią 

przez Instytucję), 

 Oświadczenie o podaniu danych zgodnych ze stanem faktycznym. 

 

Ad. 2 b. w przypadku praktyki zorganizowanej przez Wydział Zarządzania UW 

Student/studentka: 

3. Odwiedza strony WZ UW oraz Biura Karier WZ UW w celu sprawdzenia listy instytucji, z 

jakimi WZ UW podpisał umowy długoterminowe i wybiera tę instytucję, w której chce się 

ubiegać o możliwość odbycia praktyki.  

4. Sprawdza, czy w danym okresie Instytucja prowadzi nabór na praktyki, jeśli tak – składa 

stosowne dokumenty. Instytucja może, lecz nie musi wymagać Skierowania do odbycia 

praktyki (Skierowania do odbioru u Pracownika administracyjnego ds. praktyk studenckich 

– pokój C223). 

5. Pracownikowi administracyjnemu ds. praktyk studenckich (pokój C223) przekazuje dane 

do obowiązkowego ubezpieczenia NNW (przynajmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem 

praktyki). 

6. Odbywa praktykę. 

7. Za pośrednictwem Pracownika administracyjnego ds. praktyk (pokój C223) składa 

następujące dokumenty (najpóźniej na szóstym semestrze studiów – patrz punkt a w 

„Przydatnych informacjach dla studentów” na końcu tego dokumentu):  

 Wniosek o zaliczenie praktyki (do akceptacji przez Pełnomocnika ds. praktyk),  

 Zaświadczenie o odbyciu praktyki (podpisane i opatrzone pieczęcią przez 

Instytucję),  

 Oświadczenie o podaniu danych zgodnych ze stanem faktycznym. 

 

Ad. 2 c. W przypadku praktyki zorganizowanej przez BZPA UW 

Student/studentka: 

3. Uzyskuje w Uniwersyteckim Biurze Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów 

(BZPSiA) skierowanie do odbycia praktyki w wybranej Instytucji i postępuje wg procedury 

ustalonej przez BZPSiA.  

4. Odbywa praktykę. 

5. Za pośrednictwem Pracownika administracyjnego ds. praktyk (pokój C223) składa 

następujące dokumenty (najpóźniej na szóstym semestrze studiów – patrz punkt a w 

„Przydatnych informacjach dla studentów” na końcu tego dokumentu):  
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 Wniosek o zaliczenie praktyki (do akceptacji przez Pełnomocnika ds. praktyk),  

 Zaświadczenie o odbyciu praktyki (podpisane i opatrzone pieczęcią przez 

Instytucję) lub kopię stosownej umowy cywilnoprawnej potwierdzającej czas i 

zakres wykonywanych zadań i obowiązków podczas praktyki,  

 Oświadczenie o podaniu danych zgodnych ze stanem faktycznym. 

 

Ad. 2 d. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy 

cywilnoprawnej 

Student/studentka: 

3. Za pośrednictwem Pracownika administracyjnego ds. praktyk (pokój C223) składa  

następujące dokumenty (najpóźniej na szóstym semestrze studiów – patrz punkt a w 

„Przydatnych informacjach dla studentów” na końcu tego dokumentu): 

 Wniosek o zaliczenie praktyki (do akceptacji przez Pełnomocnika ds. praktyk), 

 Kopię umowy potwierdzającej zatrudnienie wraz z podpisaną przez 

pracodawcę listą wykonywanych zadań,  

 Oświadczenie o podaniu danych zgodnych ze stanem faktycznym.  

 

Ad. 2 e. W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej 

Student/studentka: 

3. Za pośrednictwem Pracownika administracyjnego ds. praktyk (pokój C223) składa  

następujące dokumenty (najpóźniej na szóstym semestrze studiów – patrz punkt a w 

„Przydatnych informacjach dla studentów” na końcu tego dokumentu): 

 Wniosek o zaliczenie praktyki (do akceptacji przez Pełnomocnika ds. praktyk), 

 Zaświadczenie o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej (np. aktualny 

wydruk elektroniczny z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, CEIDG), 

 Opis przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej,  

 Oświadczenie o podaniu danych zgodnych ze stanem faktycznym.  

 

Ad. 2 f. W ramach zorganizowanej przez uczelnię działalności na rzecz Uniwersytetu                     

i poza nim 

Student/studentka: 

3. Za pośrednictwem Pracownika administracyjnego ds. praktyk (pokój C223) składa 

następujące dokumenty (najpóźniej na szóstym semestrze studiów – patrz punkt a w 

„Przydatnych informacjach dla studentów” na końcu tego dokumentu): 

 Wniosek o zaliczenie praktyki (do akceptacji przez Pełnomocnika ds. praktyk), 
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 Dokument potwierdzający udział w działalności wraz z listą wykonywanych 

obowiązków (podpisane przez właściwe osoby, np. kierownika projektu 

badawczo-rozwojowego, promotora pracy licencjackiej, kierownika studiów, 

pracownika administracyjnego, opiekuna koła naukowego itp., 

 Oświadczenie o podaniu danych zgodnych ze stanem faktycznym.  

 

Ad. 2 g.  W przypadku odbywania praktyki w instytucjach Unii Europejskiej 

Student/studentka: 

3. Za pośrednictwem Pracownika administracyjnego ds. praktyk (pokój C223) składa 

następujące dokumenty (najpóźniej na szóstym semestrze studiów – patrz punkt a w 

„Przydatnych informacjach dla studentów” na końcu tego dokumentu): 

 Wniosek o zaliczenie praktyki (do akceptacji przez Pełnomocnika ds. praktyk), 

 Dokument potwierdzający odbycie praktyki w instytucji Unii Europejskiej wraz 

z dołączoną listą wykonywanych zadań. 

 Oświadczenie o podaniu danych zgodnych ze stanem faktycznym.  

 

Ad. 2 h. W przypadku innych form działalności 

Student/studentka: 

3. Uzyskuje zgodę Pełnomocnika ds. praktyk dla innej formy działalności. 

4. Za pośrednictwem Pracownika administracyjnego ds. praktyk (pokój C223) składa 

następujące dokumenty (najpóźniej na szóstym semestrze studiów – patrz punkt a w 

„Przydatnych informacjach dla studentów” na końcu tego dokumentu): 

 Wniosek o zaliczenie praktyki (do akceptacji przez Pełnomocnika ds. praktyk), 

 Dokumenty uzgodnione na etapie punktu 3-go. 

 Oświadczenie o podaniu danych zgodnych ze stanem faktycznym.  

 

Przydatne informacje dla studentów: 

a. Dokumenty o zaliczenie praktyki należy złożyć w terminie umożliwiającym ich 

rozpatrzenie przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk, a następnie wpisanie 

zaliczenia do systemu USOSWEB. Złożenie dokumentów z wyprzedzeniem 

pozwoli studentowi / studentce na ewentualne uzupełnienie braków w nich 

występujących oraz uchroni studenta przed ryzykiem niezaliczenia praktyki i 

braku uzyskania absolutorium w terminie, tj. przed pożądaną datą obrony 

pracy licencjackiej.  Wnioski należy składać na trzecim roku studiów, tj. na 

piątym lub szóstym semestrze. 
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b. Składając C.V., list motywacyjny, inne dokumenty w Instytucji należy zawrzeć 

klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (. 

c. Ubezpieczenie NNW pokrywa Uniwersytet (Kwestura UW na Krakowskim 

Przedmieściu) jedynie w przypadku odbywania przez studenta praktyki 

zorganizowanej lub indywidualnej. Wszystkie dane do ubezpieczenia należy 

przekazać przynajmniej na 1 tydzień przed datą rozpoczęcia praktyki 

Pracownikowi administracyjnemu ds. praktyk. Uniwersytet nie ubezpiecza 

wstecz. 

d. Można nabyć Kartę ISIC lub Kartę Euro<26, które dają ochronę 

ubezpieczeniową przez cały rok (kilka wariantów ubezpieczenia, karta do 

nabycia np. na Małym Dziedzińcu w Kampusie Głównym UW przy ul. 

Krakowskie Przedmieście 26/28). 

 

 

 

Na Wydziale Zarządzania funkcję Pełnomocników Dziekana ds. praktyk studenckich  pełnią: 

1. Dr Jakub Górka  

2. Doc. dr Piotr Sokół  

 

Za obsługę administracyjną i udzielanie odpowiedzi na pytania studentów odpowiada 

Pracownik administracyjny ds. praktyk studenckich mgr Paweł Żukowski (pokój C223). 

 

 

 


