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REGULAMIN PRAKTYK 
określający warunki udziału w praktykach oferowanych studentom  

Uniwersytetu Szczecińskiego  
przez Akademickie Biuro Karier US 

 
Regulamin obowiązuje od 01.08.2022 r. 

 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

Definicje i pojęcia ogólne 
Występujące w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. Uczelnia – Uniwersytet Szczeciński z siedzibą przy al. Papieża Jana Pawła II 22a,  
70-453 Szczecin, reprezentowany przez dr hab. Katarzynę Kotarską, prof. US – Prorektora 
ds. Studenckich, 

2. Organizator praktyk – Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego (ABK US) z siedzibą 
przy ul. Cukrowej 12, 71-004 Szczecin, p. 235, 

3. Opiekun praktyk ze strony Uczelni – pracownik Akademickiego Biura Karier US wyznaczony do 
kontaktowania się z Praktykantem, Opiekunem praktyk ze strony Przyjmującego na praktykę oraz 
sprawowania opieki nad przebiegiem praktyk, 

4. Pracodawca – jednostka organizacyjna będąca pracodawcą w myśl Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. Kodeks Pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141) lub jednostka organizacyjna niebędąca pracodawcą, 

5. Opiekun praktyk ze strony Pracodawcy – osoba wyznaczona do sprawowania kontroli nad 
przebiegiem praktyki u Pracodawcy oraz kontaktowania się z Organizatorem praktyk, 

6. Dokumenty aplikacyjne Pracodawcy: 
a. Formularz zgłoszeniowy Pracodawcy (załącznik nr 1) - oryginał, kserokopia lub skan 
b. Program praktyki (załącznik nr 2) – jw., 
c. Kserokopia, wydruk, skan aktualnego wypisu z Ewidencji Działalności Gospodarczej, 

Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu rejestrowego. 
7. Kandydat/ka – osoba ubiegająca się o możliwość odbycia praktyki, 
8. Dokumenty aplikacyjne Kandydata/ki: 

a. Formularz zgłoszeniowy Kandydata/ki na praktykę (załącznik nr 3), 
b. Zaświadczenie z Uczelni o posiadaniu statusu studenta studiów stacjonarnych Uniwersytetu 

Szczecińskiego lub kserokopia legitymacji studenckiej,  
c. Oświadczenie Pracodawcy o przyjęciu na praktykę (załącznik nr 4) – wymagane  

w przypadku wskazania przez Kandydata/kę Pracodawcy gotowego przyjąć na praktykę  
i skompletowania jego dokumentów zgłoszeniowych. 

d. CV. 
9. Praktykant/ka – osoba skierowana do odbycia praktyki u Pracodawcy, 
10. Praktyka – nieodpłatna forma zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności, 
11. Umowa praktyki – trójstronna umowa zawarta pomiędzy Uczelnią, Pracodawcą 

 i Praktykantem/tką określająca prawa i obowiązki stron umowy (załącznik nr 5), 
12. Podmiot w trudnej sytuacji ekonomicznej – podmiot w rozumieniu Wytycznych Wspólnotowych 

dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się 
w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 244 z 01-10-2004r.). 
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§ 2 

Celem realizacji praktyk jest ułatwienie studentom Uniwersytetu Szczecińskiego wejście na rynek pracy 
poprzez nabycie wiedzy i zdobycie doświadczenia zawodowego.  

§ 3 
1. Praktyka u Pracodawcy trwa od 1 do 3 miesięcy, w wymiarze minimum 60 godzin miesięcznie. 

Wymiar godzinowy realizacji praktyki uzależniony jest od dyspozycyjności Praktykanta/ki oraz 
możliwości organizacyjnych Pracodawcy i ustalany jest między Praktykantem/ką, Pracodawcą oraz 
Organizatorem praktyk. Zakres obowiązków Praktykanta/ki musi być zgodny z programem studiów 
Praktykanta/ki realizowanych na Uczelni. 

2. Termin odbywania praktyki jest uzgadniany pomiędzy Organizatorem praktyk, Pracodawcą  
i Praktykantem/ką. 

 
Warunki udziału  

§ 4 
Wymagania w stosunku do Kandydata/ki i Pracodawcy 

1. Kandydat/ka ubiegający/a się o praktykę musi być: 
a) Studentem/ką / absolwentem/ką studiów stacjonarnych/niestacjonarnych Uniwersytetu 

Szczecińskiego, 
2. Kandydat/ka musi pozostać nieaktywny zawodowo przez cały czas trwania praktyki. 
3. Pracodawca ubiegający się o przyjęcie Praktykanta/ki musi spełniać poniższe warunki: 

a) zapewnić miejsce odbywania praktyki na terenie Polski, 
b) nie spełniać kryteriów wskazanych w §1 pkt. 12 Regulaminu praktyk, 
c) zapewnić stanowisko pracy zgodne z kierunkiem lub specjalnością studiów 

realizowanych/zrealizowanych przez Praktykanta/tkę na Uczelni. 

§ 5 
Proces rekrutacyjny Praktykanta/ki 

1. Rekrutacja Praktykantów/ek na praktyki trwa przez cały rok akademicki. 
2. Rekrutacja Praktykantów/ek składa się z 3 etapów: 

a) I etap: 
i. Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych Kandydata/ki wskazanych w §1 pkt. 8 

odbywa się w siedzibie Organizatora praktyk. Dokumenty aplikacyjne można dostarczać 
osobiście lub wysyłając pocztą.  

ii. Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony elektronicznie, następnie 
wydrukowany i podpisany. 

b) II etap: 
i. Ocena formalna dokumentów aplikacyjnych przez Organizatora Praktyk. Ocena 

formalna polega na sprawdzeniu poprawności złożonych dokumentów. 
ii. W przypadku braków Kandydat/ka proszony/a jest poprzez e-mail (wskazany 

w Formularzu zgłoszeniowym) o uzupełnienie informacji. 
iii. Jeżeli dokumenty nie zostaną uzupełnione, nie będą rozpatrywane w dalszym procesie 

rekrutacji. 
iv. Dokumenty osób, które nie zostały zakwalifikowane do odbycia praktyk są 

archiwizowane na potrzeby ewentualnych kontroli. 
c) III etap 

i. Ustalenie miejsca odbywania praktyki. 
ii. Podpisanie Umowy praktyki. 

4. W przypadku, gdy Praktykant/ka zaproponował/a Pracodawcę, przedkłada dokumenty wskazane w 
§1 pkt.6., a Pracodawca podlega procedurze rekrutacji opisanej w §6. 
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§ 6 

Proces rekrutacyjny Pracodawcy 
1. Rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym do czasu jej odwołania na stronie internetowej 

Organizatora praktyk. 
a. Pracodawca dokonuje zgłoszenia tylko raz w roku kalendarzowym przekazując 

Organizatorowi praktyk wypełnione dokumenty aplikacyjne wskazane w §1 pkt. 6 
Regulaminu praktyk osobiście, e-mailem lub pocztą. 

b. Każde stanowisko praktyk powinno być zgłoszone oddzielnie poprzez wypełnienie 
formularzy wskazanych w §1 pkt. 6 lit. b Regulaminu praktyk. W sytuacji, gdy co najmniej 
dwie osoby odbywają praktykę na tym samym stanowisku, dopuszcza się możliwość 
wypełnienia Programu praktyki tylko raz. 

c. Dokumenty podpisuje osoba wskazana w dokumentach rejestrowych lub inna osoba 
uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Pracodawcy.  

2. Złożony komplet dokumentów podlega ocenie formalnej. W przypadku braków formalnych 
Pracodawca proszony jest o wyjaśnienie i/lub uzupełnienie dokumentacji w terminie 7 dni od daty 
powiadomienia, 

3. Pracodawca, który nie spełnia wymogów formalnych, nie jest brany pod uwagę w procesie 
organizowania praktyk. 

 
Postanowienia końcowe 

§ 7 
1. Szczegółowe warunki odbywania praktyki reguluje Umowa praktyki. 
2. Praktyka kończy się uzyskaniem zaświadczenia, które zostanie wydane tylko w przypadku jej 

ukończenia. 

§ 8 
Informacje uzyskane od Praktykantów/ek i Pracodawców mogą być wykorzystane do sporządzenia 
zbiorczych zestawień statystycznych i bazy danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

§ 9 
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  

§ 10 
Organizator praktyk zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, wynikającej w szczególności 
ze zmian podstaw prawnych. O wszelkich zmianach Organizator praktyk ma obowiązek poinformować 
Praktykantów/ki i Pracodawców, co najmniej drogą elektroniczną. 

§ 11 
Niniejszy Regulamin jest udostępniany na stronie internetowej www.abk.usz.edu.pl oraz  
w siedzibie Organizatora praktyk. 
  

Załączniki do niniejszego Regulaminu: 

1. Formularz zgłoszeniowy Pracodawcy 
2.Program praktyki 
3.Formularz zgłoszeniowy Kandydata/ki na praktykę 
4. Oświadczenie Pracodawcy o przyjęciu na praktykę 
5. Umowa praktyki 


