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1. Czym są zawodowe praktyki studenckie?

PRAKTYKA TO NIE STRATA CZASU!

Praktyka studencka to doświadczenie zawodowe  
na przyszłość. W jej ramach można zdobyć nowe  

umiejętności, sprawdzić wiedzę zdobytą na studiach  
i nawiązać kontakty.

ZMIENIŁO SIĘ PRAWO
O PRAKTYKACH STUDENCKICH!

Trzymiesięczne praktyki na studiach o profilu  
praktycznym to obowiązek, który wprowadza nowa  

ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Celem praktyk jest uzupełnienie wiedzy zdobywanej  
na studiach i przygotowanie do przyszłej pracy. 

Wiele osób nie może znaleźć pracy po studiach,  
a pracodawcy narzekają, że absolwenci nie są  

odpowiednio przygotowani. Powszechne i dłuższe  
praktyki mają to zmienić i zwiększyć szanse  
wykorzystania umiejętności młodych ludzi.

• Czego można się nauczyć w ramach praktyki?

•  W jaki sposób praktyka będzie pomocna  
w uzupełnianiu wykształcenia i doświadczenia  
zawodowego?

• Jak praktyki pomogą w przyszłej karierze zawodowej?

Wybierając praktykę, zapytaj:



2. Jak znaleźć pracodawcę oferującego
dobre praktyki studenckie?

Jesienią 2014 r. rusza internetowa baza praktyk 
studenckich stworzona przez Parlament Studentów 
Rzeczypospolitej Polskiej, więcej na lepszepraktyki.pl

Dzięki dobrej, ciekawej praktyce studenckiej masz  
szansę doświadczyć, jak jest w „prawdziwej pracy”.  
Tego nie zapewni żaden podręcznik!

Tu pracodawcy składają oferty praktyk. Akademickie 
Biura Karier działają na styku szkolnictwa wyższego  
z rynkiem pracy. Zajmują się informowaniem studentów 
o ofertach pracy, staży i praktyk, doradzają i organizują 
szkolenia na temat rynku pracy. 

2.2 Akademickie Biura Karier i działy  
do spraw praktyk studenckich 

2.1 Portal praktyk studenckich

Dla pracodawców nie jest oczywiste to,
co jest oczywiste dla studentów: ważne więc,

by kandydaci na praktyki opisali kompetencje,
które już mają i które chcą zdobyć.

Akademickie Biura Karier uczestniczą w organizacji 
praktyk studenckich, zarówno nieobowiązkowych,  
jak i tych zaliczanych w ramach programów studiów. 
Mogą też bezpośrednio angażować się w pomoc przy 
rekrutacji studentów-praktykantów.

www.biurokarier.umk.pl 
/biura-karier-w-polsce 



Wiele wydziałów już współpracuje z pracodawcami 
(oferty praktyk są na stronach tych wydziałów lub 
uczelni). To m.in. wydziały, które prowadzą kierunki  
o profilu praktycznym, oferowały kierunki zamawiane 
lub stanęły do konkursu w ramach nowego rządowego 
Programu Rozwoju Kompetencji 2014-2020.
Więcej o Programie na www.ncbr.gov.pl

2.3 Wydziały na uczelni

http://erasmusplus.org.pl 
/szkolnictwo-wyzsze/,
http://www.erasmus.org.pl 
/strefa-studenta/wyjazdy-na-praktyke

2.5 Praktyki zagraniczne

Warto pamiętać o praktykach zagranicznych,  
jakie oferuje program Erasmus+.

http://www.psrp.org.pl 
http://praktyki.dlastudenta.pl  
http://praktyki.eurostudent.pl
http://www.student.pl/kariera/praktyki  
http://praca.studentnews.pl 
http://targi-pracy.studentnews.pl 
http://dnikariery.pl

2.4 Targi Pracy

Tu można poznać pracodawców i oferty praktyk,  
porozmawiać o szczegółach i możliwości współpracy. 



Strony internetowe pracodawców:
zakładki Kariera lub Praktyki,
a także podstrony dla studentów.

Wiele firm oferuje praktyki studenckie, ale warto też 
zgłosić się do takiej, która dotychczas nie prowadziła 
takich praktyk. Może czekają właśnie na Ciebie?

 2.6 Praktyki oferowane bezpośrednio  
przez pracodawcę



3. Zmiany w nowelizacji dotyczące  
praktyk studenckich

Do jesieni 2014 r. prawo nie nakładało na uczelnie  
obowiązku uwzględniania praktyk zawodowych w programach 
kształcenia – z wyjątkiem kierunków przygotowujących  
do wykonywania zawodu nauczyciela, a także kierunków 
studiów weterynaryjnych, architektury, studiów lekarskich,  
lekarsko-dentystycznych, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa.

OD 2008 ROKU

53 TYS. OSÓB

W PRAKTYKACH I STAŻACH NA UCZELNIACH
UDZIAŁ WZIĘŁO 

164 UCZELNIE
REALIZUJĄ PROGRAMY PRAKTYK I STAŻY



4. Finansowanie

Praktyki mogą być dofinansowane przez uczelnie  
w ramach dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego oraz dodatkowo z funduszy europejskich.

OD 2009 ROKU
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

2 MLN ZŁ
 NA STAŻE I PRAKTYKI

PRZEZNACZYŁO NIEMAL

5. Jak zawrzeć umowę  
o praktykę studencką?

Praktyki nieobowiązkowe regulowane są na podstawie 
indywidualnych ustaleń między pracodawcą a studentem.

Zawodowa praktyka studencka dotyczy trzech stron:
studenta, pracodawcy i uczelni.
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Pracodawca zawiera umowę bezpośrednio z uczelnią. 
Określa w niej m.in. program, nadzór dydaktyczny  
i organizacyjny, a także zobowiązuje się do zapewnienia 
stanowiska i narzędzi pracy.
Taka umowa ma pomóc w zdefiniowaniu celów 
dobrej praktyki – z punktu widzenia pracodawcy (cele 
zawodowe), jak i uczelni (cele edukacyjne).
Warto zadbać, by umowa szczegółowo określała zakres 
obowiązków i przykładowe zadania, a także proces 
adaptacji praktykantów.

6. Umowa o obowiązkową  
praktykę studencką

Dobra umowa powinna zawierać informacje:

•  o założeniach programu praktyki
•   o czasie trwania praktyki i liczbie godzin pracy
• o zakresie obowiązków
• o stanowisku i narzędziach pracy
•  o komórce organizacyjnej, w której praktyka będzie 

się odbywać
•  o celach i treściach edukacyjnych praktyki, 

uwzględniających program kształcenia 
studentów-praktykantów

INFORMATOR
DLA STUDENTÓW



Gdzie znaleźć przykładowy 
wzór zaświadczenia?
Strona internetowa Europass-Mobilność
http://europass.cedefop.europa.eu/pl/ 
documents/european-skills-passport/ 
europass-mobility/examples/pdf_pl_PL.pdf

Zadbajmy o to, by w dokumencie  
znalazła się opinia opiekuna  

zawierająca podsumowanie efektów  
i zaangażowania w praktykę.

Po zakończeniu praktyki warto poprosić pracodawcę  
o dokument zawierający informacje o:

•  czasie trwania praktyki i komórce organizacyjnej,  
która je realizowała,

• celach praktyki i uzyskanych efektach kształcenia,
• wykonanych zadaniach w trakcie trwania praktyki.

7. Dokument potwierdzający odbytą  
praktykę studencką



Od 1 października 2014 roku:
• studia są ściślej powiązane ze środowiskiem pracy, 

•  studenci mają być lepiej przygotowywani  
do wejścia na rynek,

•  uczelnie mogą poszerzać współpracę  
z przedsiębiorstwami nie tylko w wymiarze 
badawczym, ale również praktycznym i dydaktycznym 
– pracodawcom łatwiej będzie dotrzeć do studentów  
z ofertami praktyk, wpływać na kształt studiów,  
a praktycy zawodowi mogą prowadzić  
na uczelniach zajęcia,

•  praktyki na studiach o profilu praktycznym trwają 
minimum trzy miesiące.

JAKIE JEST NOWE PRAWO  
DOTYCZĄCE PRAKTYK STUDENCKICH?

Pracodawcy mogą współtworzyć  
programy studiów, 

wspólnie z uczelnią  
organizować praktyki,

prowadzić zajęcia teoretyczne  
i praktyczne dla studentów,

zasiadać w konwencie uczelni, 

a także opiniować jej kierunek  
rozwoju na przyszłość.

8. Co warto jeszcze wiedzieć?

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718, fax 22 50 17 865


