
 

 

Uchwała nr 3/2021 

 
Rady Wydziału Nauk  Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 20 stycznia 2021 roku 

 

     w sprawie zaakceptowania  nowego regulaminu praktyk na  kierunku: Etnologia 

i Antropologia Kulturowa Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu 

Wrocławskiego w roku akademickim 2021/2022.  

 

Na podstawie § 38.1. Uchwały nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego  z dnia 29 maja 

2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego stanowi się, co następuje: 

                                                               §1 

1.Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

zaakceptowała nowy regulamin praktyk na kierunku Etnologia i Antropologia Kulturowa z mocą 

obowiązywania od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021, stanowiący Załącznik 

do niniejszej uchwały. 

2.W wyniku wprowadzania nowego Regulaminu praktyk zawodowych, o którym mowa w ust. 1 

zmianie ulega przedmiot Uchwały nr 99/2017 z dnia 26 kwietnia 2019, który otrzymuje 

następujące brzmienie: „w sprawie zatwierdzenia regulaminów praktyk na kierunkach 

prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych – z wyjątkiem archeologii 

i etnologii kulturowej”. 

                                                              §2 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

 

 
                                      Przewodniczący Rady WNHiP UWr                       

                                                                          Dziekan WNHP: dr hab. Artur Błażejewski prof.UWr 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Załącznik do Uchwały nr 3/2021 Rady Wydziału Nauk 
Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 20 stycznia 2021 roku  

 

Regulamin odbywania praktyk zawodowych na studiach pierwszego stopnia 

na kierunku etnologia i antropologia kulturowa na Wydziale Nauk Historycznych 

i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.  

 

Na podstawie: art. 66, art. 166 ust. 2 i ust. 3, art.189 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 

r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U, z 2012 r., poz. 572 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.), rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia 

studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. z 2014 r., poz.1370), 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie 

standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012, 

poz. 131), Zarządzenia Nr 115/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lipca 2013 r. 

w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w planach i programach kształcenia oraz 

Zarządzenia Nr 100/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 115/2013 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie organizacji praktyk 

przewidzianych w planach i programach kształcenia, Zarządzenia Nr 3/2017 Dziekana Wydziału 

Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 7 lutego 2017 roku dotyczącego regulaminu praktyk 

objętych planem studiów i programem kształcenia na studiach pierwszego stopnia, drugiego 

stopnia  i jednolitych magisterskich, wprowadza się następujący regulamin praktyk zawodowych.  

                                                     

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, zwana dalej „KEiAK”, realizuje praktyki zawodowe 

objęte planem i programem studiów.  

2. Praktyki zawodowe są obowiązkowe.  

3. Nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk zawodowych sprawuje koordynator praktyk  

w porozumieniu z instytucją, w której student odbywa praktykę.  

4. Podczas praktyk studenci realizują założone efekty kształcenia, które podlegają weryfikacji 

zgodnie  

z Zarządzeniem nr 9/2016 Dziekana Wydziału z dnia 30 października 2016 roku w sprawie 

ustanowienia: Systemu Weryfikacji Efektów Kształcenia. Weryfikacji efektów kształcenia 

dokonuje koordynator praktyk.  

                                                       

§ 2 Organizacja praktyk: miejsce, czas i formy realizacji 

 

1. Praktyki zawodowe mogą się odbywać w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, 

muzeach lub innych jednostkach organizacyjnych pod warunkiem, iż charakter odbywanych przez 

studenta praktyk będzie zgodny z profilem studiów.  

2. Student może zaliczyć praktykę zawodową: 

  1/ korzystając z oferty praktyk przygotowanej przez KEiAK, 

  2/ w samodzielnie przez siebie wybranej instytucji, po wcześniejszym jej uzgodnieniu  

     z  koordynatorem praktyk,  

  3/ na podstawie wykonywanej pracy lub innej działalności o charakterze zgodnym z programem 

praktyki właściwym dla jego kierunku studiów (wolontariat, staż, udział w badaniach naukowych), 

o ile okres zatrudnienia jest nie krótszy od wymaganego czasu trwania praktyki. Decyzję 

o zaliczeniu praktyki objętej planem studiów na podstawie pracy zawodowej studenta, podejmuje 

Prodziekan ds. dydaktycznych korzystając z opinii koordynatora praktyk w KEiAK.  

3. Czas trwania praktyki zawodowej: 7 dni.  

4. Praktyki zawodowe odbywają się zgodnie z planem studiów. 

5. W uzasadnionych przypadkach student może odbyć praktyki zawodowe w innym terminie niż 

to wynika z obowiązującego planu studiów, o ile nie będzie to kolidowało z wypełnieniem przez 

niego obowiązków wynikających z toku studiów. Zgody na odbycie praktyki w innym terminie 

udziela Prodziekan ds. dydaktycznych, po zasięgnięciu opinii koordynatora praktyk lub kierownika 

ds. dydaktycznych w KEiAK.  



6. W związku z odbywaniem praktyki studentowi nie przysługuje od Uczelni żadne świadczenie 

finansowe ani rzeczowe.  

7. Dokumentami wymaganymi do rozpoczęcia praktyk są: Umowa o organizacji praktyki 

przewidzianej  

w programie kształcenia odbywanej na podstawie skierowania Uczelni (Załącznik do Zarządzenia 

100/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r.); Skierowanie 

na praktykę (Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 115/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 

dnia 25 lipca 2013 r.); Deklaracja dotycząca odbywania praktyk (Załącznik Nr 5 do Zarządzenia 

Nr 115/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lipca 2013 r.); potwierdzenie 

zawarcia ubezpieczenia; regulamin odbywania praktyk; plan praktyki, podpisany przez studenta, 

koordynatora i przedstawiciela instytucji, w której ma się odbywać praktyka.  

                                                        

§ 3 Koordynator praktyk zawodowych 

 

 Do obowiązków koordynatora praktyk zawodowych należy: 

1/ zawieranie umów o organizację praktyki z instytucjami, zgodnie ze wzorem określonym 

w Załączniku do Zarządzenia Nr 100/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 sierpnia 

2015 r. 2/ zatwierdzanie skierowań studentów na praktykę (Załącznik Nr 4 do Zarządzenia 

Rektora Nr 115/2013 z dnia 25 lipca 2013 r.), 

2/ opracowanie regulaminu, harmonogramów i programów praktyk,  

3/ przygotowanie sylabusa praktyk zawodowych, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu 

4/ przeprowadzenie zebrania ze studentami skierowanymi na praktykę, w toku którego 

poinformuje  

o celach i zadaniach praktyki; udzieli wskazówek dotyczących realizacji programu praktyki; 

przedstawi warunki, od których uzależnione będzie zaliczenie praktyki, a także omówi 

dokumentację niezbędną do zaliczenia praktyki i sposoby jej prowadzenia oraz termin jej oddania,  

5/zapewnienie zgodności przebiegu praktyki z jej programem,  

6/ wspieranie studentów w realizacji zadań podczas pobytu na praktyce,  

7/ wprowadzenie do Uniwersyteckiego Systemu Oceny Studenta (USOS) nazwy instytucji, 

w której będzie prowadzona praktyka i terminu realizacji praktyki,  

8/ wprowadzenie do Uniwersyteckiego Systemu Oceny Studenta (USOS) oceny zaliczonych 

praktyk, 

 9/ archiwizacja dokumentacji o przebiegu praktyki zgodnie z obowiązującymi przepisami 

w Uniwersytecie Wrocławskim,  

10/ sporządzenie sprawozdania ze swojej działalności wraz z oceną przebiegu praktyki.  

                                                    

§ 4 Obowiązki studenta 

 

1. Do obowiązków studenta należy:  

1/ przed rozpoczęciem praktyki ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków 

 i odpowiedzialności cywilnej na czas trwania praktyki, 

 2/ wypełnienie deklaracji dotyczącej odbywania praktyk (załącznik Nr 5 do Zarządzanie 

Nr 115/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lipca 2013 r.) i przekazanie 

jej koordynatorowi praktyk,  

3/ uzgodnienie programu i warunków odbywania praktyki z koordynatorem praktyk oraz 

z upoważnionym do tego pracownikiem instytucji, w której student będzie odbywał 

praktykę,  

4/ zapoznanie się z warunkami zaliczenia praktyki,  

5/ przekazanie pełnej dokumentacji z przebiegu praktyki jej koordynatorowi, w terminie 

z nim uzgodnionym.  

6/ wzięcie udziału w zebraniu informacyjnym, zorganizowanym przez koordynatora 

praktyk  

w KEiAK przed rozpoczęciem praktyk.  

 



§ 5 Warunki zaliczenia praktyki zawodowej 

 

1. Po odbyciu praktyki zawodowej student zobowiązany jest zgłosić się do koordynatora 

praktyk celem jej zaliczenia. Podstawą zaliczenia praktyki jest przedstawienie kompletnej 

dokumentacji przebiegu praktyki, w której skład wchodzą:  

1/ dziennik praktyk, zawierający dane osobowe studenta (imię i nazwisko, rok i forma 

studiów, numer albumu); pieczęć lub dane instytucji, w której odbywa się praktyka; termin 

i wymiar godzinowy praktyki; samodzielnie prowadzony systematyczny wykaz zadań, 

które student wykonywał w danym dniu praktyki; opinia przedstawiciela instytucji, 

w której odbywa się praktyka kierującego praktyką o studencie wraz z ogólną oceną 

odbytej praktyki;  

2/ sprawozdanie z przebiegu praktyki,  

3/ zaświadczenie o odbyciu praktyki (załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 115/2013 Rektora 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie organizacji praktyk 

przewidzianych w programach kształcenia).  

2. Oceny zaliczonych praktyk są wprowadzane przez koordynatora praktyki zawodowej 

w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS), zgodnie z obowiązującym 

na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych terminarzem.  

3. Nie później niż trzy tygodnie po zakończonym cyklu praktyk koordynator praktyk składa 

w dziekanacie sprawozdanie z przebiegu praktyki. 

                                                    § 6 Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin praktyk zawodowych wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Wydziału.  

2. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu praktyk powierza się zastępcy kierownika KEiAK 

ds. dydaktycznych. 

 
 

 
 

Wzór Dziennika Praktyki Zawodowej 

 
Uniwersytet Wrocławski 

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych  

Kierunek: etnologia i antropologia kulturowa 

DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

 

 

………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko studenta 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

NR ALBUMU 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

rok i forma studiów 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

termin i wymiar godzinowy odbytej praktyki 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

NAZWA PLACÓWKI 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 



pieczęć zakładu i podpis opiekuna praktyk w placówce  

 

 

 

 

podpis kierunkowego opiekuna praktyk………………………………………………. 

 

 

 

 

 
 
OPINIA OPIEKUNA KIERUJĄCEGO PRAKTYKĄ O STUDENCIE WRAZ Z OGÓLNĄ OCENĄ ODBYTEJ 

PRAKTYKI 

 

 

Podpis opiekuna kierującego praktyką muzealną…………………………………………………………………………… 

 

 

INSTRUKCJA PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

 

 

CELE:  

 

 praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych w wybranej sferze 

działalności kulturalnej i społecznej, 

 zapoznanie studenta z funkcjonowaniem instytucji, zasadami organizacji pracy i podziału 

kompetencji, 

 przygotowanie do pracy w zespole,  

 rozwój kompetencji miękkich,  

 kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, 

 stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studenta na rynku pracy, 

 wzbogacenie wiedzy o metodach i technikach badawczych oraz technikach 

dokumentacyjnych, 

 odpowiedzialne przygotowanie się do swojej pracy,  

 projektowanie i wykonywanie działań związanych ze specyfiką miejsca odbywania praktyk. 

MIEJSCA ODBYWANIA PRAKTYK:  

 

 instytucje kultury,  

 instytucje samorządowe, 

 organizacje pozarządowe,  

 muzea, skanseny, 

 inne wybrane jednostki organizacyjne o profilu zgodnym z programem studiów. 

 

 

 

 



EFEKTY UCZENIA SIĘ STUDENTA:  

 

 Zdobycie pogłębionej wiedzy o projektowaniu i prowadzeniu badań w etnologii 

i antropologii kulturowej, a w szczególności o metodach, technikach i narzędziach 

badawczych, stosowanych przez instytucje kulturalne i społeczne, 

 Znajomość podstawowych pojęć i zasad z zakresu prawa autorskiego oraz zrozumienie 

konieczności zarządzania zasobami własności intelektualnej, 

 Zdobycie pogłębionej wiedzy o mechanizmach funkcjonowania różnych typów instytucji 

związanych ze sferą działalności kulturalnej i społecznej. 

 analizowanie dylematów badawczych pojawiających się w pracy podczas praktyki 

zawodowej; rozwiązywanie problemów oraz wykonywanie zadań w nieprzewidywanych 

warunkach przez właściwy dobór źródeł i informacji, 

 branie udziału w dyskusji ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców; przedstawianie różnych 

opinii i stanowisk w celu wskazania ewentualnych obszarów wymagających modyfikacji 

w kolejnych przedsięwzięciach, 

 umiejętność planowania i prowadzenia badań indywidualnych i zespołowych, niezbędnych 

w toku wykonywania praktyki zawodowej.  

 Umiejętność przeprowadzenia krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, 

a także podejmowanie decyzji o konieczności zasięgania opinii ekspertów w celu 

rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych napotkanych w trakcie praktyki 

zawodowej,-odpowiedzialne działanie w organizacjach i instytucjach społecznych oraz 

kulturalnych na rzecz środowiska i interesu publicznego; 

 Dostrzeżenie i wykorzystanie nowatorskich pomysłów, wynikających z wiedzy 

i umiejętności z zakresu etnologii i antropologii kulturowej, 

 Uzyskanie kompetencji do aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz zachowania 

dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata oraz w inicjatywach organizacji 

pozarządowych (NGO), 

 Podejmowanie wyzwań zawodowych i w sposób odpowiedzialny wypełnianie zadań 

wyznaczonych w programie praktyki zawodowej, 

 Odpowiedzialne przygotowanie się do swojej pracy; projektowanie oraz prowadzenie 

badań etnologicznych i antropologicznych oraz rozstrzyganie dylematów związanych 

z wykonywaniem zawodu, 

 Przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz podejmowanie działań na rzecz ich 

poszanowania. 

ETAPY PRZEBIEGU PRAKTYKI:  

 

1. Spotkanie organizacyjne z koordynatorem praktyk: omówienie regulaminu i instrukcji 

praktyk oraz specyfiki instytucji, w których odbywają się praktyki. Przedstawienie zasad zaliczenia 

przedmiotu, dokumentacji oraz terminarza spotkań. 

2. Wybranie/znalezienie przez studentów miejsc praktyki wykupienie polisy 

ubezpieczeniowej. 

3. Spotkanie organizacyjne z koordynatorem praktyk: zatwierdzenie wybranych instytucji, 

przekazanie dokumentacji (student: polisa ubezpieczeniowa; koordynator praktyk: skierowanie 

studentów na praktykę, umowa o organizację praktyki zawarta z instytucjami). 

4. Zajęcia praktyczne. 

 

OBOWIĄZKI KOORDYNATORA PRAKTYK: 

 

-konsultacje ze studentami,  

-opieka nad przebiegiem praktyk studentów,-zapewnienie zgodności przebiegu praktyki z jej 

programem, 



-wspieranie studentów w realizacji zadań podczas pobytu na praktyce. 

 

OBOWIĄZKI STUDENTA:  

 

-współpraca z opiekunem praktyk w wybranej instytucji,-systematyczne prowadzenie 

dokumentacji praktyk w Dzienniku i Sprawozdaniu z praktyk, 

-wykazanie odpowiedzialnej postawy w czasie praktyk (sumienności, punktualności, rzetelności), 

-złożenie u koordynatora praktyk pełnej dokumentacji. 

 

OCENA KOŃCOWA  

 

jest wyrażona w skali 2.0 do 5.0 i zostaje wystawiona na podstawie: -oceny i opinii opiekuna 

praktyk w instytucji,-potwierdzenia odbycia pełnego wymiaru praktyk (7 dni), -przestrzegania 

przez studenta terminarza praktyk,-złożenia dokumentacji praktyk,-oceny merytorycznej 

zawartości Dziennika,-sprawozdania w formie pisemnej. 

 

 

 

 


