
Załącznik nr 3. 
                                                          Wydział Prawa i Administracji  

Kierunek Administracja 
                                                           Rok akademicki:         

                                             INSTRUKCJA ORGANIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

Kierunek, specjalność, rok i semestr studiów 

1. Czas trwania praktyki  :  2 tygodnie/60 godzin - w II i IV semestrze 

2. Placówki/instytucje, w których można realizować praktykę: 
 Organy Administracji  Rządowej i Samorządowej, Wydziały (Referaty) Zarządzania Kryzysowego, 
Prokuratura, Sądy, Kancelarie Adwokackie i Radców Prawnych i inne, których profil działalności 
związany jest z profilem studiów 

3. Cele praktyki.  Zdobycie bezpośredniego doświadczenia i praktyki związanej z mechanizmem 
funkcjonowania komórek organizacyjnych jednostki w której odbywana jest praktyka. 
Wykorzystanie nabytej w toku studiów wiedzy teoretycznej i umiejętności  na rzecz realizacji 
zadań stawianych przez opiekuna praktyki w placówce. 

4. Obowiązki studenta w czasie realizacji praktyki. 
1. Poznanie struktury organizacyjnej jednostki w której odbywana jest praktyka i specyfiki 

działalności wybranych przez studenta komórek organizacyjnych tej jednostki. 
2. Zapoznanie się z trybem pracy, obiegiem dokumentów i opracowywaniem (przetwarzaniem) 

dokumentacji bieżącej.  
3. Wykonywanie poleceń opiekuna praktyki w placówce (i jego przełożonych) w zakresie 

objętym programem praktyki. 
4. Praktyczne stosowanie wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie studiów. 
5. Prowadzenie rozmów z pracownikami placówki, celem zdobywania wiedzy praktycznej w jaki 

sposób należy pełnić służbę/wykonywać obowiązki służbowe w miejscy odbywania praktyki. 
6. Realizacja zadań służbowych (asysta) z funkcjonariuszami/pracownikami  w obiekcie,  

w którym realizowana jest praktyka oraz poza nim, zgodnie z właściwością miejscową. 
7.  Samokształcenie i samodoskonalenie w zakresie radzenia sobie ze stresem (w sytuacjach 

krytycznych). 
5. Zadania placówki/instytucji i opiekuna praktyki w zakresie organizacji. 1.Wyznaczenie opiekuna 

praktyki w placówce. 2. Opracowanie ze studentem ramowego planu praktyki, z uwzględnieniem 
obowiązków studenta w czasie realizacji praktyki. 3.Przeszkolenie studenta w zakresie BHP i Ppoż. 
w miejscu odbywania praktyki. 4. Nadzór merytoryczny nad realizacją zadań zleconych studentowi 
i bieżąca kontrola sposobu ich wypełniania. 5. Sporządzenie Opinii z przebiegu praktyki.  

6. Organizacja praktyki, w tym opcjonalnie zestawienie godzinowe. Praktyka powinna być 
realizowana między godz. 7.30 a 15.30  

7. Warunki zaliczenia praktyki.  

1.Uzyskanie Opinii o przebiegu praktyki z pozytywna oceną. 
2.Przedłożenie Karty Przebiegu Praktyki, opisującej szczegółowo zakres rzeczowy realizowany 
każdego dnia praktyki (Karta może być replikowana)  

 

 


