
 

 

 

 
Uchwała nr 55/2021 

 
Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 26 maja 2021 roku 

 

w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu odbywania praktyk zawodowych na studiach 

dziennych drugiego stopnia na kierunku Historia sztuki na Wydziale Nauk 

Historycznych   Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Na podstawie § 38.1. pkt 2a Uchwały nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 

29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, stanowi się, 

co następuje:  

 

                                                               §1 

 

Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pozytywnie 

zaopiniowała wniosek o przyjęcie nowego Regulaminu odbywania praktyk zawodowych na 

studiach dziennych drugiego stopnia na kierunku Historia sztuki na Wydziale Nauk 

Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (Załącznik).                                                                   

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady WNHiP UWr                       

Dziekan: dr hab. Artur Błażejewski prof.UWr 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik do Uchwały nr 55/2021 Rady Wydziału      
                                                                                                                                Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego   

z dnia 26 maja 2021 roku  
 

 

Regulamin odbywania praktyk zawodowych 
na studiach dziennych drugiego stopnia na kierunku Historia sztuki  

na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Praktyka zawodowa jest elementem programu kształcenia na studiach dziennych 
drugiego stopnia na kierunku Historia sztuki.  

2. Praktyka zawodowa jest przypisana do planu studiów, a więc jej zaliczenie jest dla 
wszystkich studentów obligatoryjne.  

3. Praktyce zawodowej przypisano punkty ECTS oraz wymiar godzin w liczbie 
określonej w planach studiów.  

4. Praktyka zawodowa podlega zaliczeniu na ocenę. 

5. W związku z odbywaniem praktyki zawodowej studentowi nie przysługuje od Uczelni 
żadne świadczenie finansowe ani rzeczowe.  

 

§ 2 

Czas trwania, termin i miejsce odbywania praktyki zawodowej  

 

1. Praktyka zawodowa trwa 100 godzin, które realizować należy w okresie nie krótszym 
niż 20 dni roboczych.  

2. Praktyka zawodowa odbywa się w semestrze letnim I roku studiów. Praktyka może 
być realizowana w trakcie trwania semestru i sesji egzaminacyjnej (pod warunkiem, 
że godziny praktyki nie kolidują z zajęciami na studiach i egzaminami) lub w okresie 
letniej przerwy semestralnej. 

3. W uzasadnionych przypadkach student może odbyć praktykę zawodową w innym 
terminie, 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. dydaktyki stacjonarnej i infrastruktury dydaktycznej, po zasięgnięciu 
opinii Koordynatora praktyk. 

4. Miejscem odbywania praktyk zawodowych są instytucje, których charakter działania 
związany jest z kierunkiem odbywanych studiów, w tym zwłaszcza:  

- muzea,  



- galerie sztuki, 

- antykwariaty,  

- salony aukcyjne,  

- urzędy konserwatorskie,  

- oddziały Narodowego Instytutu Dziedzictwa. 

5. Student samodzielnie wybiera instytucję, w której chce odbyć praktykę. Wybór ten 
zatwierdza opiekun praktyk. 

 

§ 3 

Dokumentacja praktyki  

1. Student odbywa praktykę zawodową na podstawie umowy o organizacji praktyki zawartej 
pomiędzy Uczelnią a placówką/instytucją według wzoru Umowy, stanowiącego załącznik nr 3 
do Zarządzenia Nr 31/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. w 
sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach studiów w Uniwersytecie 
Wrocławskim. 

Warunkiem podpisania umowy o organizacji praktyki przez Rektora lub osobę przez niego 
upoważnioną jest przedłożenie przez studenta dokumentu potwierdzającego posiadanie 
ważnego ubezpieczenie OC i NW na zaplanowany czas odbywania praktyki zawodowej. 

2. Załącznikiem do umowy jest zatwierdzony i podpisany przez opiekuna praktyk Program 
Praktyki, zawierający wykaz uzgodnionych w instytucji czynności przewidzianych do 
wykonania podczas praktyki. Wzór Programu Praktyk jest załącznikiem nr 1 do niniejszego 
regulaminu  

3. Student zobowiązany jest do posiadania skierowania na praktykę – załącznik nr 4 do 
Zarządzenia Nr 31/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. w 
sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach studiów w Uniwersytecie 
Wrocławskim. 

4. Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej student zobowiązany jest do przedłożenia 
opiekunowi praktyki podpisanej Deklaracji – załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 31/2021 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie organizacji praktyk 
przewidzianych w programach studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.  

5. Dokumentem uprawniającym do zaliczenia praktyki przez opiekuna jest Zaświadczenie o 
odbyciu praktyki – załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 31/2021 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w 
programach studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.  

 

§ 4 

Obowiązki opiekuna praktyk 

1. Zakres obowiązków opiekuna praktyk określa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2021 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie organizacji praktyk 
przewidzianych w programach studiów w Uniwersytecie Wrocławskim oraz dokument 
„Procedura, organizacja i monitorowanie praktyk w Wydziale Nauk Historycznych i 
Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego”.  
 



§ 5 

Zaliczanie praktyk na podstawie pracy zawodowej  
i udziału w pracach/programach badawczych 

 

1. Student może ubiegać się o zaliczenie praktyki na podstawie pracy zawodowej, o ile jej 
charakter jest zgodny z kierunkiem studiów, a okres zatrudnienia jest nie krótszy od 
wymaganego czasu trwania praktyki. 

2. Praca zawodowa musi być udokumentowana poprzez: umowę o pracę, umowę zlecenie, 
umowę o dzieło, umowę o wolontariacie lub własną działalność gospodarczą. 

3. W celu zaliczenia praktyki na podstawie pracy zawodowej student składa podanie – wraz z 
dokumentacją (umowa, zakres zadań etc.) – do opiekuna praktyk, który sprawdza czy 
zakres obowiązków realizowanych w pracy poza uczelnią jest zgodny ze specyfiką 
studiowanego kierunku oraz czy okres realizacji pracy zawodowej jest nie krótszy niż okres 
realizacji praktyki. 

6. Decyzję o zaliczeniu praktyki objętej planem studiów na podstawie pracy zawodowej 
studenta podejmuje Prodziekan ds. dydaktycznych na podstawie opinii koordynatora praktyk 
w Instytucie Historii Sztuki o osiągnięciu zakładanych efektów uczenia się przypisanych dla 
praktyki. 

7. Student może ubiegać się o zaliczenie praktyki przewidzianej programem kształcenia na 
podstawie udziału w pracach/programach badawczych, które zostały udokumentowane i 
wiążą się z tematyką realizowaną w ramach praktyk. 

8. W celu zaliczenia praktyki na podstawie udziału w pracach/programach badawczych, student 
składa podanie – wraz z dokumentacją (umowa, zakres zadań etc.) - do opiekuna praktyk, 
który sprawdza czy zakres realizowanych obowiązków jest zgodny ze specyfiką danego 
kierunku. 

9. Decyzję o zaliczeniu praktyki objętej planem studiów na podstawie udziału studenta w 
pracach/programach badawczych podejmuje Dziekan lub upoważniony prodziekan, na 
podstawie opinii koordynatora praktyk w Instytucie Historii Sztuki o osiągnięciu zakładanych 
efektów uczenia się przypisanych dla praktyki.  

 

§ 6 

Przepisy końcowe 

 

1. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie, a związanym z praktykami zawodowymi 
stosuje się:  

a) Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

b) Zarządzenie Nr 31/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. w 
sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach studiów w Uniwersytecie 
Wrocławskim 

 

 

 


