
 

Zasady organizacji i odbywania praktyk na kierunku Zarządzanie  
– studia magisterskie II stopnia 

 
 
 
 

Uwagi wstępne 
W toku studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie, studenci mają obowiązek odbycia praktyki 
zawodowej (4-tygodniowej) po drugim semestrze, a także praktyki specjalnościowo-dyplomowej (10-
tygodniowej: 5 tygodni w trzecim semestrze oraz 5 tygodni w czwartym semestrze). 

 
 

I rok (II semestr) 
Praktyka zawodowa 

 
I. Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017, poz. 2183 z późn. zm.) oraz 
Regulamin praktyk studenckich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w 
Krośnie. 

 
II. Cel praktyki 

Celem praktyki zawodowej realizowanej przez studenta na kierunku Zarządzanie jest:  
- zapoznanie się z procesem zarządzania w podmiotach gospodarczych i instytucjach oraz zdobycie 
praktycznych umiejętności w wykonywaniu pracy na określonym stanowisku, 
- psychosocjologiczne i etyczne aspekty, związane z dyscypliną pracy, odpowiedzialnością, kształtowaniem 
relacji interpersonalnych, zachowań organizacyjnych,  
- ukształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej uzyskanej w trakcie studiów 
wraz ze zintegrowaniem jej w praktycznym działaniu, 
- poznanie własnych możliwości twórczych oraz wartości cenionych i poszukiwanych na rynku pracy, 
- nawiązanie kontaktów zawodowych, koniecznych w sferze śmiałego poruszania się na współczesnym 
rynku zatrudnienia. 
 

III. Wymiar, zasady i forma odbywania praktyki. 
Praktyka zawodowa trwa 4 (cztery) tygodnie i kończy się zaliczeniem na ocenę. W wyjątkowych 
przypadkach, za zgodą Dyrektora Instytutu, praktyka może być prowadzona w trybie indywidualnym. 
Praktykę można realizować od czasu zakończenia letniej sesji egzaminacyjnej do rozpoczęcia poprawkowej 
sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim. Szczegółowe terminy odbywania praktyki ustalone są w 
porozumieniach. 

 
Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą praktykę realizować w następujących miejscach: 
- przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, 
- instytucjach publicznych, w tym administracji publicznej,  
- innych podmiotach prowadzących legalną działalność gospodarczą. 

 
IV. Organizacja praktyki 

1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych praktyki mogą realizować na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą. 

2. Studenci, którzy pracują zgodnie z kierunkiem studiów mogą realizować program praktyki 
w miejscu pracy. Wówczas należy dołączyć aktualną kopię umowy o pracę. 

3. Studenci, którzy pracują w jednostkach niezgodnych z kierunkiem studiów, mają obowiązek we 
własnym zakresie zrealizować program praktyki. 



4. Pracujący studenci studiów niestacjonarnych mogą realizować program praktyki w trybie 
indywidualnym. W tym celu zobowiązani są oni do złożenia pisemnej prośby do Dyrektora 
Instytutu o możliwość odbycia praktyki w tej formie wraz ze wskazaniem podmiotu, który 
umożliwi studentowi zrealizowanie programu praktyki w czasie wolnym od pracy. 

5. Student kierowany na praktykę otrzymuje: skierowanie, dzienniczek oraz program praktyki 
zgodnie z miejscem realizacji praktyki.  

6. Studenci zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej zgodnie z programem praktyk. 
7. Student zobowiązany jest do terminowego rozpoczęcia praktyki zgodnie z porozumieniem, 

zawartym z Zakładem Pracy. 
8. W czasie praktyki studenci prowadzą dzienniczek praktyk. Przy wypełnianiu dzienniczka praktyk 

powinno uwzględniać się: 
- wykonywaną pracę przez cztery tygodnie praktyki (pięć dni roboczych w tygodniu przez 8 godzin),   
- realizację programu praktyki, 
- spostrzeżenia i uwagi dotyczące wykonywanych prac i problemów w czasie odbywania praktyki, 
- na zakończenie praktyki studenci powinni uzyskać w dzienniczku praktyk opinię z jednostki, w której 
odbywała się praktyka a także zaświadczenie o odbyciu praktyki. 

9. Praktyki są prowadzone pod nadzorem wyznaczonych nauczycieli akademickich kształcących na 
kierunku Zarządzanie. 

10. Po przybyciu na praktykę student winien zapoznać się, a następnie ściśle przestrzegać 
obowiązującego w danym Zakładzie Pracy trybu i porządku pracy, przepisów o dyscyplinie pracy 
i BHP. 

11. W razie naruszenia przez studenta obowiązującego w Zakładzie Pracy porządku i trybu pracy 
Zakład może zwrócić się o odwołanie studenta z praktyki. Odwołanie studenta z praktyki jest 
równe z jej niezaliczeniem. 

12. Podstawą odbywania praktyki jest porozumienie zawarte z Zakładem Pracy, w którym praktyka 
będzie organizowana, program praktyki studenta PWSZ w Krośnie oraz dziennik praktyk. 
Porozumienie o organizację praktyki zawodowej zawiera w imieniu Uczelni Prorektor ds. 
Studiów. Porozumienie może być podpisane dla jednego studenta lub grupy studentów 
odbywających praktykę w ramach jednego Zakładu Pracy. Skierowanie wydawane jest 
poszczególnym studentom, chyba, że grupa studentów udaje się na praktyki do jednej 
organizacji, wtedy mogą być oni łącznie wyszczególnieni na jednym skierowaniu 

13. Opiekunem studenta podczas odbywania praktyki zawodowej jest osoba wyznaczona przez 
Zakład Pracy, w którym odbywana jest praktyka. Zadania opiekuna praktyki regulują 
wewnętrzne ustalenia tego zakładu. 

14. Zakres czynności wykonywanych przez studenta w ramach odbywanej praktyki określa – 
zgodnie z przygotowanym programem praktyki – przedstawiciel Zakładu Pracy, w którym 
praktyka jest organizowana. W pozostałych kwestiach student podlega określonym przepisom 
prawnym regulującym dyscyplinę pracy w danym Zakładzie. 

15. Uczelnia zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli odbywania praktyk zawodowych 
przez studentów. 

 
V. Zwolnienie z praktyki 

1. O zwolnienie z praktyki zawodowej mogą się ubiegać studenci, którzy po skończeniu studiów 
pierwszego stopnia: 

- łączą studia z wykonywaniem pracy zawodowej w kraju lub zagranicą (w oparciu o umowę o pracę, 
umowę zlecenia i umowę o dzieło), 
- odbyli lub odbywają staż zawodowy lub praktykę zawodową w Polsce lub zagranicą, 
- prowadzą lub prowadzili własną działalność gospodarczą zgodną z kierunkiem studiów, 
- są studentami lub absolwentami innych szkół wyższych (na poziomie studiów magisterskich) i odbyli lub 
odbywają praktykę zawodową w związku ze studiowaniem w tych uczelniach. 

 



Charakter wykonywanej przez studenta pracy lub działalności, musi być zgodny z kierunkiem studiów oraz 
zakładanymi efektami kształcenia. W tym celu należy przedłożyć podanie do Dyrektora Instytutu wraz z 
dokumentami potwierdzającymi uzasadnienie zwolnienia z praktyki. 

1. Studenci, którzy w wyniku decyzji Dyrektora Instytutu zostali zwolnieni z odbywania praktyki 
zobowiązani są do sporządzenia sprawozdania. 

Sprawozdanie powinno zawierać: 
- charakterystykę i ocenę miejsca, na podstawie którego uzyskano zwolnienie, 
- czynności, które wykonywali (zgodne z programem praktyki) w czasie pracy wybranej instytucji, 
- umiejętności, które w tym czasie nabyto, 
- spostrzeżenia i uwagi własne. 

Sprawozdanie należy złożyć na 7 dni przed wyznaczonym terminem zaliczenia. 
2. Osoby zwolnione przystępują do zaliczenia w terminach ustalonych dla swojego roku i trybu 

studiów.  
 

VI. Zaliczenie praktyki 
1. Zaliczenie praktyki odbywa się na ocenę. 
2. Aby student został dopuszczony do zaliczenia musi spełniać następujące warunki: 

- uzyskać w dzienniczku praktyk pozytywną opinię opiekuna (opiekuna z instytucji, w której odbywała się 
praktyka),  
- przedstawić komisji wypełniony i podpisany przez opiekuna dzienniczek praktyk, 
- przedstawić zaświadczenie o odbyciu praktyki, 
- zrealizować program praktyki. 

3. Zaliczenie praktyki uwzględnia bezpośrednią rozmowę z uczelnianym opiekunem praktyki. 
4. Zakres zaliczenia obejmuje treści merytoryczne (ocena z odpowiedzi na pytania), stronę formalną 
odbycia praktyki (oceny za prowadzenie zapisów w dzienniczku, wykonania zadań z programu, 
sprawozdania z praktyki), opinii osoby kontrolującej przebieg praktyki, opinię (ocenę) jednostki, w 
której odbywała się praktyka. 
5. Otrzymanie oceny niedostatecznej jest równoznaczne z brakiem zaliczenia praktyki. Student w 
tym przypadku ma prawo do terminu poprawkowego. 
6. Odbycie praktyki i uzyskanie zaliczenia jest warunkiem zaliczenia I roku studiów i wpisania 
studenta na 3 semestr studiów. 
7. Za zaliczenie praktyki przyznawane są punkty ECTS. 

 
VII. Wszelkie informacje dotyczące organizacji praktyki dostępne są na stronie internetowej 

Uczelni/Zakładu Zarządzania. 



II rok (III i IV semestr) 
Praktyka specjalnościowo-dyplomowa 

 
 

I. Podstawa prawna 
 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017, poz. 2183 z późn. zm.) oraz 
Regulamin praktyk studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. 

 
II. Cel praktyki 

Celem praktyki specjalnościowo-dyplomowej realizowanej przez studenta na kierunku Zarządzanie jest:  
- zapoznanie się z procesem zarządzania w podmiotach gospodarczych i instytucjach oraz zdobycie 
praktycznych umiejętności w wykonywaniu pracy na określonym stanowisku, 
- psychosocjologiczne i etyczne aspekty, związane z dyscypliną pracy, odpowiedzialnością, kształtowaniem 
relacji interpersonalnych, zachowań organizacyjnych,  
- ukształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej uzyskanej w trakcie studiów 
wraz ze zintegrowaniem jej w praktycznym działaniu, 
- poznanie własnych możliwości twórczych oraz wartości cenionych i poszukiwanych na rynku pracy, 
- nawiązanie kontaktów zawodowych, koniecznych w sferze śmiałego poruszania się na współczesnym 
rynku zatrudnienia, 
- zebranie materiałów do przygotowania pracy dyplomowej. 
 

III. Wymiar, zasady i forma odbywania praktyki 
Praktyka specjalnościowo-dyplomowa realizowana jest w podmiotach, których działalność jest zgodna z 
obranym przez poszczególnych studentów profilem specjalnościowym oraz tematem pracy dyplomowej. 
Praktyka specjalnościowo-dyplomowa trwa 10 tygodni (5 tygodni w trzecim semestrze oraz 5 tygodni w 
czwartym semestrze) i kończy się zaliczeniem na ocenę po każdym z semestrów. Praktykę należy 
realizować w dni robocze w trakcie semestru trzeciego i czwartego, w czasie, w którym planowo nie 
realizowane są się zajęcia dydaktyczne.  
Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą realizować praktykę w następujących miejscach, 
zgodnie z wybranym profilem kształcenia oraz tematem pracy dyplomowej: 
- przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, 
- instytucjach publicznych, w tym administracji publicznej, 
- innych podmiotach prowadzących legalną działalność gospodarczą. 
 

IV. Organizacja praktyki 
1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych praktyki mogą realizować na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą.  

1. Studenci, którzy pracują zgodnie z kierunkiem studiów mogą realizować program praktyki w miejscu 
pracy. Wówczas należy dołączyć aktualną kopię umowy o pracę. 

2. Studenci, którzy pracują w jednostkach niezgodnych z kierunkiem studiów, mają obowiązek we 
własnym zakresie zrealizować program praktyki. 

3. Pracujący studenci studiów niestacjonarnych mogą realizować program praktyki w trybie 
indywidualnym. W tym celu zobowiązani są oni do złożenia pisemnej prośby do Dyrektora Instytutu 
o możliwość odbycia praktyki w tej formie wraz ze wskazaniem podmiotu, który umożliwi 
studentowi zrealizowanie programu praktyki w czasie wolnym od pracy. 

4. Student kierowany na praktykę otrzymuje: skierowanie, dzienniczek oraz program praktyki zgodnie 
z miejscem realizacji praktyki.  

5. Studenci zobowiązani są do odbycia praktyki specjalnościowo-dyplomowej zgodnie z programem 
praktyk. 

6. Student zobowiązany jest do terminowego rozpoczęcia praktyki zgodnie z porozumieniem, 
zawartym z Zakładem Pracy. 



7. W czasie praktyki studenci prowadzą dzienniczek praktyk. Przy wypełnianiu dzienniczka praktyk 
powinno uwzględniać się: 

- wykonywaną pracę przez dziesięć tygodni praktyki (50 dni), dzień praktyki to 8 godzin, 
- realizację programu praktyki, 
- spostrzeżenia i uwagi dotyczące wykonywanych prac i problemów w czasie odbywania praktyki, 
- na zakończenie praktyki studenci powinni uzyskać w dzienniczku praktyk opinię z jednostki, w której 
odbywała się praktyka a także zaświadczenie o odbyciu praktyki. 

9. Praktyki są prowadzone pod nadzorem wyznaczonych nauczycieli akademickich kształcących na 
kierunku Zarządzanie. 
10. Po przybyciu na praktykę student winien zapoznać się, a następnie ściśle przestrzegać 
obowiązującego w danym Zakładzie Pracy trybu i porządku pracy, przepisów o dyscyplinie pracy i BHP. 
11. W razie naruszenia przez studenta obowiązującego w Zakładzie Pracy porządku i trybu pracy Zakład 
może zwrócić się o odwołanie studenta z praktyki. Odwołanie studenta z praktyki jest równe z jej 
niezaliczeniem. 

12. Podstawą odbywania praktyki jest porozumienie zawarte z Zakładem Pracy, w którym praktyka 
będzie organizowana, program praktyki studenta PWSZ w Krośnie zgodny z wybranym kierunkiem 
kształcenia (specjalnością) oraz dziennik praktyk. Porozumienie o organizację praktyki zawodowej 
zawiera w imieniu Uczelni Prorektor ds. Studiów. Porozumienie może być podpisane dla jednego 
studenta lub grupy studentów odbywających praktykę w ramach jednego Zakładu Pracy. 
Skierowanie wydawane jest poszczególnym studentom, chyba, że grupa studentów udaje się na 
praktyki do jednej organizacji, wtedy mogą być oni łącznie wyszczególnieni na jednym skierowaniu. 

13. Opiekunem studenta podczas odbywania praktyki specjalnościowo-dyplomowej jest osoba 
wyznaczona przez Zakład Pracy. Osoba ta jest zatrudniona na stanowisku kierowniczym w danej 
jednostce, w której student odbywa praktykę. Zadania opiekuna praktyki regulują wewnętrzne 
ustalenia tego zakładu. 

14. Zakres czynności wykonywanych przez studenta w ramach odbywanej praktyki określa – zgodnie z 
przygotowanym programem praktyki – przedstawiciel Zakładu Pracy, w którym praktyka jest 
organizowana. W pozostałych kwestiach student podlega określonym przepisom prawnym 
regulującym dyscyplinę pracy w danym Zakładzie. 

15. Uczelnia zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli odbywania praktyk specjalnościowych 
przez studentów. 

 
V. Zwolnienie z praktyki 

1. O zwolnienie z praktyki zawodowej mogą się ubiegać studenci, którzy po skończeniu studiów 
pierwszego stopnia: 

- łączą studia z wykonywaniem pracy zawodowej w kraju lub zagranicą (w oparciu o umowę o pracę, 
umowę zlecenia i umowę o dzieło), 
- odbyli lub odbywają staż zawodowy lub praktykę zawodową w Polsce lub zagranicą, 
- prowadzą lub prowadzili własną działalność gospodarczą zgodną z kierunkiem studiów, 
- są studentami lub absolwentami innych szkół wyższych (na poziomie studiów magisterskich) i odbyli lub 
odbywają praktykę zawodową w związku ze studiowaniem w tych uczelniach. 

Charakter wykonywanej przez studenta pracy lub działalności, musi być zgodny z kierunkiem studiów oraz 
zakładanymi efektami kształcenia. W tym celu należy przedłożyć podanie do Dyrektora Instytutu wraz z 
dokumentami potwierdzającymi uzasadnienie zwolnienia z praktyki. 

2. Studenci, którzy w wyniku decyzji Dyrektora Instytutu zostali zwolnieni z odbywania praktyki 
zobowiązani są do sporządzenia sprawozdania. 

Sprawozdanie powinno zawierać: 
- charakterystykę i ocenę miejsca, na podstawie którego uzyskano zwolnienie, 
- czynności, które wykonywali (zgodne z programem praktyki) w czasie pracy wybranej instytucji, 
- umiejętności, które w tym czasie nabyto, 
- spostrzeżenia i uwagi własne. 

 



Sprawozdanie należy złożyć na 7 dni przed wyznaczonym terminem zaliczenia. 
3. Osoby zwolnione przystępują do zaliczenia w terminach ustalonych dla swojego roku i trybu 
studiów.  

 
VI. Zaliczenie praktyki 

1. Zaliczenie praktyki odbywa się na ocenę. 
2. Aby student został dopuszczony do zaliczenia musi spełniać następujące warunki: 

- uzyskać w dzienniczku praktyk pozytywną opinię opiekuna (opiekuna z instytucji, w której odbywała się 
praktyka),  
- przedstawić komisji wypełniony i podpisany przez opiekuna dzienniczek praktyk, 
- przedstawić zaświadczenie o odbyciu praktyki, 
- zrealizować program praktyki.  

3. Zaliczenie praktyki uwzględnia bezpośrednią rozmowę z uczelnianym opiekunem praktyki. 
4. Zakres zaliczenia obejmuje treści merytoryczne (ocena z odpowiedzi na pytania), stronę formalną 
odbycia praktyki (oceny za prowadzenie zapisów w dzienniczku, wykonania zadań z programu, 
sprawozdania z praktyki), opinii osoby kontrolującej przebieg praktyki, opinię (ocenę) jednostki, w 
której odbywała się praktyka. 
5. Otrzymanie oceny niedostatecznej jest równoznaczne z brakiem zaliczenia praktyki. Student w 
tym przypadku ma prawo do terminu poprawkowego. 
6. Odbycie praktyki i uzyskanie zaliczenia jest warunkiem zaliczenia trzeciego semestru studiów. 
7. Za zaliczenie praktyki przyznawane są punkty ECTS. 

 
VIII. Wszelkie informacje dotyczące organizacji praktyki dostępne są na stronie internetowej 

Uczelni/Zakładu Zarządzania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 

 
 



 
 

 



 
 


