
 

Uchwała nr 24/2021 
 

Rady Wydziału Nauk  Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 20 stycznia 2021 roku 
 

w sprawie zaakceptowania  nowego regulaminu praktyk na  kierunku: 

„Interdyscyplinarne Studia Europejskie” na Wydziale Nauk Historycznych 

i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego od semestru letniego w roku 

akademickim 2020/2021. 

 

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 „Interdyscyplinarne Studia 

Europejskie” z mocą obowiązywania od semestru letniego roku akademickiego 

2020/2021, stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Wprowadzanie nowego Regulaminu praktyk zawodowych, o którym mowa w ust.1 nie 

powoduje zmiany Uchwały Rady Wydziału nr 99/2017 z dnia 26 kwietnia 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia regulaminów praktyk na kierunkach prowadzonych na Wydziale 

(z wyjątkiem archeologii) w zakresie regulaminów praktyk na pozostałych kierunkach 

studiów prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu 

Wrocławskiego. 

                                                              §2 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

 
 

                                      Przewodniczący Rady WNHiP UWr                       
                                                                           dr hab. Artur Błażejewski prof.UWr 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  
Załącznik do Uchwały nr 24/2021 Rady Wydziału Nauk 
Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2021 roku  

 
 
 
 Regulamin praktyk dla Kierunku Interdyscyplinarne studia europejskie 
w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im W. Brandta 
Uniwersytetu Wrocławskiego 
Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

§1 
1. Praktyka jest nieodłącznym elementem programu kształcenia na kierunku 
Interdyscyplinarne studia europejskie. W jej ramach studenci – praktykanci łączą wiedzę 
teoretyczną, zdobytą podczas zajęć dydaktycznych z działalnością praktyczną w 
placówkach/instytucjach związanych merytorycznie z kierunkiem i specjalnością studiów. 
2. Praktyka stanowi przygotowanie do przyszłej pracy oraz szansę zdobycia doświadczeń 
zawodowych. 
3. Praktyka jest przypisana do planu studiów, zatem jej zaliczenie jest dla studenta 
obligatoryjne. 
4. Praktykom przypisano punkty ECTS oraz wymiar godzin w liczbie określonej w planie 
studiów. 

§2 
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje studentów studiów stacjonarnych, odbywających studia 
na 
kierunku Interdyscyplinarne studia europejskie na wszystkich specjalnościach. 
2. Regulamin określa ogólne zasady organizacji praktyk zawodowych oraz obowiązki 
studentów, opiekunów z ramienia Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W 
Brandta i opiekunów/kierowników praktyk w placówkach/instytucjach. 
3. Szczegółowe zasady organizacji praktyk, w tym szczegółowe cele, program, efekty 
uczenia 
się studenta, wymiar godzinowy, terminy i miejsce odbywania praktyk oraz dokumentację 
praktyk określa instrukcja bazowa stanowiąca załącznik do regulaminu. 
Rozdział 2 
Ogólne cele praktyk 

§3 
1. Celem praktyk jest możliwie najszersze wdrożenie studentów do pracy w różnego 
rodzaju 
placówkach/instytucjach poprzez poznawanie, obserwowanie, asystowanie i podejmowanie 
samodzielnych działań, umożliwiających praktyczne doskonalenie umiejętności, 
uzyskanych w toku realizacji przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych. 
2. W ramach praktyk student – praktykant powinien także nabyć umiejętności prowadzenia 
dokumentacji oraz funkcjonowania w określonej procedurze pracy, wykraczające poza 



wiedzę zdobytą na przedmiotach teoretycznych, możliwe do osiągnięcia bezpośrednio w 
miejscu praktyki przy realizacji konkretnych zadań. 
3. Jako szczegółowe cele realizacji praktyki przyjmuje się: 
a) zapoznanie z placówką/instytucją, jej specyfiką, dokumentacją, warunkami pracy, 
klientami/beneficjentami/odbiorcami, 
b) zapoznanie z zakresem obowiązków na stanowisku pracy w placówce danego typu, 
c) kształtowanie umiejętności warsztatowych związanych z funkcjonowaniem w roli 
zawodowej, 
d) wyposażanie w umiejętności samooceny własnych kompetencji zawodowych, 
e) zrozumienie potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, 
f) uwrażliwienie na potrzeby klientów/beneficjentów/odbiorców, 
g) nabywanie umiejętności działania w zgodzie z zasadami etyki zawodowej. 
4. W odniesieniu do założonych celów, przyjmuje się, że będą one przełożone na efekty 
uczenia się zawarte w sylabusie przedmiotu. 
Rozdział 3 
Wymiar i miejsca praktyk 

§4 
1. Praktyka może być realizowana w semestrze I, II, III, bądź IV (musi zostać zrealizowana 
do 
końca IV semestru studiów). Wyszczególnienie placówek/instytucji, w których studenci 
odbywają praktyki wraz z liczbą godzin praktyk zawarte jest w instrukcji praktyk. Instrukcja 
praktyk, opublikowana na stronie CSNE im. W. Brandta jest integralną częścią umowy z 
placówką na realizację praktyki. 
2. Wymiar godzinowy praktyki wynosi 80 godzin. Za godzinę praktyk przyjmuje się godzinę 
lekcyjną, czyli 45 minut. 
3. Praktyka składa się z zajęć realizowanych w placówkach/instytucjach pod kierunkiem 
opiekunów/kierowników (praktyka właściwa) oraz z fazy przygotowawczej pod kierunkiem 
opiekuna w CSNE im. W. Brandta (organizacja praktyki). Szczegółowy wymiar 
realizowanych godzin, z określeniem placówek/instytucji i ilości realizowanych w nich 
godzin w semestrze zawarty jest w instrukcji praktyki. 

§5 
1. Student – praktykant powinien odbyć praktykę w placówkach/instytucjach związanych ze 
studiowanym kierunkiem. Wśród miejsc, w których praktyki odbywać mogą studenci 
Interdyscyplinarnych studiów europejskich są organizacje międzynarodowe, ambasady, 
konsulaty i konsulaty honorowe RP, zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i 
pozaunijnych. Praktyka może być również realizowana w instytucjach i strukturach UE 
(Parlament Europejski, Komisja Europejska), oraz w krajowych instytucjach rządowych i 
samorządowych oraz organizacjach pozarządowych. Studenci kierunku ISE mogą 
korzystać 
również z praktyk, jakie oferują polskie lub zagraniczne przedstawicielstwa przy UE, biura 
europosłów oraz biura parlamentarzystów w Polsce. Praktyki mogą mięć również miejsce w 
Polskich Instytutach Kultury na terenie Unii Europejskiej. Realizacja praktyk możliwa jest 
również we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku w takich instytucjach, jak Przedstawicielstwo 
Regionalne Komisji Europejskiej i Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego, Punkt 
Informacji Europejskiej Europe-Direct – Wrocław, Urząd Marszałkowski, Dział Współpracy 
z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych, Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta Wrocław, 
Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu, Konsulat Generalny RFN we 
Wrocławiu Biura Europosłów i Posłów na Sejm RP. 
2. Przypadki wyjątkowe: 
a) Możliwa jest realizacja praktyk w innych placówkach niż wymienione powyżej, o ile 



kompetencje zdobywane i rozwijane w ich trakcie są zgodne z założeniami praktyki na 
danej specjalności oraz efektami kształcenia (np. praca w ramach projektu unijnego, 
społecznego). 
b) Możliwe jest zaliczenie praktyki w przypadku studentów czynnych zawodowo, 
zaangażowanych w wolontariat – na podstawie złożonego pakietu dokumentów, 
potwierdzającego zakres zadań, nabyte doświadczenie zawodowe, pełnione funkcje, o ile 
jest to zgodne z przyjętymi celami praktyki na danej specjalności oraz efektami kształcenia. 
c) W tych przypadkach procedurę ubiegania się o zaliczenie praktyki reguluje §8 
Zarządzenia 3/2017 Dziekana WNHIP UWr z dnia 7 lutego 2017r. 
Rozdział 4 
Formy praktyk 

§6 
1. Praktyki realizowane przez studentów Interdyscyplinarnych studiów europejskich łączą w 
sobie elementy praktyki hospitacyjnej i praktyki asystenckiej. 
2. W pierwszej, hospitacyjnej fazie praktyki student – praktykant poznaje: 
a) podstawowe przepisy regulujące pracę placówki/instytucji, 
b) cele, statut, organizację i strukturę placówki/instytucji, 
c) aktualne plany/strategie pracy placówki/instytucji, 
d) podstawowe metody, formy oraz narzędzia pracy placówki/instytucji, 
e) sposób prowadzenia dokumentacji przez placówkę/instytucję, 
f) zadania pracowników placówki/instytucji. 
3. W fazie asystenckiej praktyki student – praktykant uczestniczy bezpośrednio w 
działaniach 
podejmowanych przez pracowników placówki/instytucji, prowadząc obserwacje 
uczestniczące oraz uczestnicząc w przygotowaniu przedsięwzięć, dokumentacji i innych 
obowiązkach wynikających z działalności instytucji/placówki. 
Rozdział 5 
Dokumentacja praktyk 

§7 
1. Student – praktykant odbywa praktykę na podstawie umowy o organizacji praktyki 
zawartej pomiędzy Uczelnią a placówką/instytucją wg wzoru Umowa o organizacji 
praktyki przewidzianej w programie kształcenia odbywanej na podstawie skierowania 
uczelni - załącznik do Zarządzenia Nr 100/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 
dnia 06 sierpnia 2015 r. w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach 
kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim. 
2. Załącznikiem do Umowy jest instrukcja szczegółowa dla poszczególnych specjalności, 
opublikowana na stronie CSNE im. W. Brandta. 
3. Każdy student – praktykant zobowiązany jest do posiadania Skierowania na praktykę – 
załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 115/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 
lipca 2013 r. w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach kształcenia w 
Uniwersytecie Wrocławskim. 
4. Ze względu na samodzielny wybór miejsca praktyki przez studenta – praktykanta, 
podstawą 
porozumienia o realizacji praktyki jest Umowa jak w pkt. 1. 
5. Zgodę na realizację praktyki w samodzielnie wybranej przez studenta – praktykanta 
placówce wyraża opiekun praktyki w CSNE im. W. Brandta. 
6. Przed rozpoczęciem praktyki student – praktykant zobowiązany jest do przedłożenia 
opiekunowi praktyki podpisanej Deklaracji – załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 115/2013 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w 
programach kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim. 



Rozdział 6 
Obowiązki organizatorów praktyk 

§8 
1. Kierownik Zakładu, sprawującego opiekę naukowo-dydaktyczną nad kierunkiem 
wyznacza 
opiekuna praktyk. 
2. Opiekunem praktyk może być koordynator specjalności. Jeżeli zostanie na tę funkcję 
wyznaczona inna osoba, podlegać powinna bezwzględnemu szkoleniu w zakresie realizacji 
praktyki przez koordynatora specjalności. Szkolenie odbywa się przed rozpoczęciem 
realizacji praktyki przez studentów - praktykantów. 
3. Praktyka składa się z zajęć realizowanych w placówkach/instytucjach (praktyka 
właściwa) 
oraz fazy przygotowawczej (organizacja praktyki) pod kierunkiem opiekuna w CSNE im. 
W. Brandta i opiekunów/ kierowników w placówkach/instytucjach. 
4. Do obowiązków opiekuna praktyki z ramienia CSNE im. W. Brandta należy: 
a) organizowanie spotkań informacyjnych ze studentami – praktykantami, 
b) opracowanie Instrukcji praktyk, 
c) weryfikowanie obowiązującej studentów – praktykantów dokumentacji, 
d) zaliczanie praktyki w oparciu o opinię opiekuna/kierownika praktyki oraz przedstawioną 
przez praktykanta dokumentację. 

§ 9 
5. Dyrekcja placówki/instytucji wyznacza opiekuna/kierownika praktyki, który ustala plan 
pracy i czuwa nad zapewnieniem właściwej organizacji praktyki. 
6. Dyrekcja placówki/instytucji sprawuje stały nadzór nad przebiegiem praktyki. 
7. Do obowiązków opiekuna/kierownika praktyk ze strony placówki/instytucji należy: 
a) opracowanie szczegółowego harmonogramu praktyki, mając na uwadze, że praktyka 
powinna mieć charakter zarówno hospitacyjny, jak i asystencki, 
b) opracowanie szczegółowego harmonogramu zajęć studenta – praktykanta w ramach 
praktyk (tj. ilość czasu poświęconego na poznawanie poszczególnych działów placówki/ 
instytucji, kolejność realizacji wyznaczonych zadań) w zależności od planu pracy i 
konkretnych potrzeb placówki/instytucji, 
c) przydzielanie zadań studentom – praktykantom zgodnie z formą praktyki i instrukcją, 
d) zapoznanie studenta – praktykanta ze specyfiką placówki/instytucji, udostępnienie 
dokumentacji, 
e) zaznajomienie studenta – praktykanta ze swoim warsztatem pracy, programami oraz 
innymi pomocami i środkami, którymi dana placówka/instytucja dysponuje, 
h) kontrolowanie realizacji przez studenta – praktykanta merytorycznego programu 
praktyki, 
j) sporządzanie opinii o pracy studenta – praktykanta z propozycją oceny według skali: 
bardzo dobra (5,0), plus dobra (4,5), dobra (4,0), plus dostateczna (3,5), dostateczna (3,0), 
niedostateczna (2,0). 
Rozdział 7 
Obowiązki studentów – praktykantów 

§ 10 
1. Student – praktykant jest zobowiązany do uczestniczenia w spotkaniu informacyjnym, 
organizowanym przez opiekuna praktyk przed jej rozpoczęciem i po zakończeniu cyklu 
zajęć. 
2. Student – praktykant jest zobowiązany przed przystąpieniem do odbywania praktyk do 
posiadania: 
a) skierowania do placówki/instytucji, 



b) instrukcji praktyk – odpowiedniej do studiowanej specjalności, 
3. Student – praktykant jest zobowiązany przed przystąpieniem do odbywania praktyk do 
posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od 
odpowiedzialności cywilnej (OC), którego koszty pokrywa we własnym zakresie. 
4. Jeżeli specyfika praktyki tego wymaga, student – praktykant na własny koszt i we 
własnym 
zakresie zapewnia sobie: 
a) książeczkę zdrowia z aktualnymi badaniami, 
b) zaświadczenie o niekaralności, 
c) inne dokumenty potrzebne do realizacji praktyki. 
5. Student – praktykant zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego w 
placówkach/instytucjach porządku, trybu i organizacji pracy, mając w szczególnej uwadze 
ich specyfikę. 
6. Do obowiązków studenta – praktykanta należy w szczególności: 
a) aktywne uczestnictwo w realizacji poszczególnych elementów praktyki, 
b) wykonywanie zadań zgodnie z instrukcją praktyki, dotyczących w szczególności 
zapoznania się ze specyfiką placówki, obserwacji, współdziałania z opiekunem praktyk, 
c) przestrzeganie obowiązujących w danej placówce/instytucji regulaminów, instrukcji i 
innych wewnątrzzakładowych przepisów prawa, 
d) przestrzeganie dyscypliny pracy, w tym przede wszystkim w zakresie punktualności oraz 
rzetelności i sumienności przy wykonywaniu zadań, 
e) prowadzenie dokumentacji określonej w instrukcji, 
f) złożenie pełnej dokumentacji w wymaganym terminie u opiekuna praktyk z ramienia 
CSNE im. W. Brandta. 
Rozdział 8 
Zaliczenie praktyki na podstawie innej działalności Studenta 

§ 11 
1. O zaliczenie praktyki na podstawie innej działalności zgodnie z §8 Zarządzenia Dziekana 
WNHiP z 3/2017, mogą ubiegać się studenci – praktykanci, którzy w placówkach/ 
instytucjach objętych programem praktyk są zatrudnieni lub wykonują czynności na 
zasadzie wolontariatu, a ich aktywność odpowiada zakresowi programu praktyki. 
2. Student – praktykant ubiegający się o zaliczenie praktyki w całości lub części praktyk, 
zgodnie z §8 Zarządzenia Dziekana WNHiP 3/2017, zobowiązany jest złożyć podanie wraz 
z umową o pracę lub umową wolontariacką, potwierdzającą zatrudnienie w placówkach/ 
instytucjach odpowiadających studiowanej specjalności oraz stosowną dokumentację. 
3. Zakres zaliczenia praktyki w tym trybie indywidualnie określa opiekun praktyki w 
stosunku 
do każdego studenta – praktykanta, uwzględniając zgodność realizowanych treści 
programowych pracy/wolontariatu z wymogami praktyk na danej specjalności. 
4. Decyzję w tej sprawę podejmuje Dziekan WNHiP. 
5. Student – praktykant, który w czasie odbywania praktyk zachoruje ma obowiązek 
odrobienia zajęć w terminie późniejszym, według trybu ustalonego z opiekunem praktyk. 
6. Studenci – praktykanci w trudnych sytuacjach losowych realizują praktyki w trybie 
indywidualnym, na warunkach określonych przez Dziekana. 
Rozdział 9 
Warunki zaliczenia praktyk 

§ 12 
1. Szczegółowe zasady zaliczania praktyk są umieszczone w Instrukcji ogólnej. 
2. Oceny pracy studenta – praktykanta dokonuje opiekun/kierownik z placówki/instytucji, w 
której odbywa się praktyka. 



3. Ostateczną opinię wystawia opiekun/kierownik praktyk, potwierdzając odbycie praktyki. 
4. Opiekun/kierownik praktyk proponuje własną ocenę studenta – praktykanta, stosując się 
do 
skali ocen: bardzo dobra (5,0), plus dobra (4,5), dobra (4,0), plus dostateczna (3,5), 
dostateczna (3,0) oraz niedostateczna (2,0). 
5. Opiekun praktyk z ramienia CSNE im. W. Brandta zalicza przedmiot na podstawie: 
a) pozytywnej opinii wystawionej przez opiekuna/kierownika z placówki/instytucji, 
b) terminowego, osobistego złożenia przez studenta – praktykanta wymaganej 
dokumentacji formalnej, 
7. Zaliczenia praktyk na ocenę według skali: bardzo dobra (5,0), plus dobra (4,5), dobra 
(4,0), 
plus dostateczna (3,5), dostateczna (3,0) oraz niedostateczna (2,0) i wpisu do bazy USOS 
dokonuje opiekun praktyk. 
8. W przypadku, gdy student – praktykant nie uzyskał zaliczenia praktyk może za zgodą 
Dziekana, zgodnie z Regulaminem studiów w Uniwersytecie Wrocławskim, ubiegać się o jej 
powtórzenie. 
Rozdział 10 
Przepisy końcowe 

§ 13 
1. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie, a związanym z praktykami studenckimi 
stosuje się: 
a) Ustawę z dnia 30 sierpnia 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, 
b) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w 
sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela 
c) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 roku w 
sprawie wzorcowych efektów kształcenia 
d) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, 
w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub 
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. 
e) Zarządzenie Nr 115/2013 Rektora UWr z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie organizacji 
praktyk przewidzianych w programach kształcenia w UWr. 
f) Zarządzenie Nr 100/2015 Rektora UWr z dnia 6 sierpnia 2015r. zmieniające zarządzenie 
Nr 115/2013 Rektora UWr z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie organizacji praktyk 
przewidzianych w programach kształcenia w UWr. 
g) Zarządzeniu 3/2017 Dziekana WNHIP UWr z dnia 7 lutego 2017 r. dotyczące regulaminu 
praktyk objętych planem studiów i programem kształcenia na studiach pierwszego stopnia, 
drugiego stopnia i jednolitych magisterskich 
 
 


