
 

 

 

Szczegółowe zasady odbywania praktyk zawodowych  

przez studentów kierunku Ochrona Środowiska 

 

1) Organizację praktyk zawodowych reguluje aktualny Regulamin Praktyk UKSW. W 

sprawach szczegółowych, nieokreślonych w Regulaminie Praktyk UKSW, zastosowanie 

mają poniższe zasady. 

2) Studenci studiów I stopnia na kierunku Ochrona Środowiska są zobowiązani do odbycia 

160 godzin praktyk zawodowych w ciągu trzech lat studiów.  

3) Dla studentów studiów II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska praktyki zawodowe 

nie są obowiązkowe. W przypadku, gdy student decyduje się na odbycie praktyk, musi je 

zrealizować w wymiarze 120 godzin w ciągu dwóch lat studiów. 

4) Praktyki można odbywać w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się ochroną 

środowiska, prowadzących edukację środowiskową, zajmujących się badaniami 

naukowymi na rzecz ochrony środowiska, zajmujących się prawnymi i 

administracyjnymi aspektami ochrony środowiska oraz w przedsiębiorstwach i 

instytucjach, w których istnieją komórki zajmujące się ochroną środowiska.  

5) Studentom realizującym studia I stopnia o profilu „Zarządzanie środowiskiem i edukacja 

środowiskowa” zaleca się odbycie praktyk w instytucjach zajmujących się zarządzaniem 

środowiskiem lub edukacją ekologiczną. Studentom realizującym studia I stopnia o 

profilu „Monitoring środowiskowy i technologie środowiskowe” zaleca się odbycie 

praktyk w laboratoriach badawczych i kontrolnych lub w instytucjach odpowiedzialnych 

bezpośrednio za ochronę środowiska.  

6) Przed rozpoczęciem praktyk student zobowiązany jest do wykupienia polisy 

ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

7) Student po odbyciu praktyk zobowiązany jest do rozliczenia się z odbytych praktyk u 

wydziałowego opiekuna praktyk (pełnomocnika dziekana ds. praktyk).  

8) Dziennik praktyk musi posiadać pieczątkę nagłówkową instytucji, w której odbywały się 

praktyki. 

9) Za odbywanie praktyki student nie pobiera wynagrodzenia, z wyjątkiem przypadków, 

gdy kierownictwo instytucji, w której praktyki odbywają się, postanowi inaczej. 

10) W czasie trwania praktyk student zobowiązany jest do: 

- zapoznania się z informacjami na temat instytucji, w której odbywa praktykę; 



 

 

- ustalenia programu praktyki z osobą odpowiedzialną ze strony instytucji do 

sprawowania opieki nad studentem odbywającym praktykę; 

- podporządkowania się kierownictwu i regulaminowi instytucji, w których odbywają 

się praktyki oraz wykonywania poleceń osoby odpowiedzialnej ze strony instytucji do 

sprawowania opieki nad studentem odbywającym praktykę, zgodnie z ustalonym 

programem praktyki; 

- służenia pomocą i okazywania szacunku osobom pracującym w danej instytucji; 

- dbania o bezpieczeństwo i porządek w miejscu praktyk; 

- prowadzenia na bieżąco dziennika praktyk; 

- zgłaszania na bieżąco wydziałowemu opiekunowi praktyk zawodowych 

(pełnomocnikowi dziekana ds. praktyk) wszelkich problemów, jakie występują w 

trakcie odbywania praktyki. 

11) Po zakończeniu praktyki osoba wyznaczona przez instytucję, w której była realizowana 

praktyka, wystawia pisemną opinię studentowi odbywającemu praktyki. 

12) W innych sprawach szczegółowych związanych z wyborem instytucji, w której ma zostać 

zrealizowana praktyka, oraz związanych z realizacją praktyki student powinien korzystać 

z pomocy wydziałowego opiekuna praktyk zawodowych (pełnomocnika dziekana ds. 

praktyk). 

 

 

 


