
 
 

Załącznik  nr 2 do Regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Ustawicznej 

 
Regulamin odbywania  

fakultatywnych praktyk studenckich organizowanych przez Zakład Praktyk 
Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego 

 

§ 1 

1. Celem organizacji przez Uniwersytet Opolski praktyk fakultatywnych (dodatkowych) dla 
studentów jest podnoszenie jakości kształcenia, wspieranie mobilności studentów, wspie-
ranie promocji zawodowej i zwiększanie szans na uzyskanie zatrudnienia wśród przy-
szłych absolwentów.  

2. Praktyka dodatkowa powinna gwarantować moŜliwość nabycia kompetencji związanych z 
kierunkiem kształcenia na Uniwersytecie Opolskim, dzięki czemu moŜliwe będzie wyko-
rzystywanie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie dotychczasowych studiów na da-
nym kierunku. Z punktu widzenia programu kształcenia na danym kierunku praktyka do-
datkowa powinna dać moŜliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i umiejętności.  

3. Niniejszy regulamin odbywania fakultatywnych praktyk studenckich określa zakres dzia-
łania Zakładu Praktyk, istniejącego w strukturze Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwer-
sytetu Opolskiego,  w obszarze organizacji dodatkowych praktyk studenckich, tj. praktyk 
nie zawartych i nie wynikających z obowiązujących standardów nauczania, programów 
kształcenia i planów studiów.  

4. Praktyki fakultatywne organizuje, oprócz Zakładu Praktyk, równieŜ Akademickie Cen-
trum Karier Uniwersytetu Opolskiego.  

5. Przepisy niniejszego regulaminu odnoszą się wyłącznie do praktyk organizowanych przez 
Zakład Praktyk.  

§ 2 

1.  Jednostką zajmującą się organizacją dodatkowych praktyk studenckich w Centrum Edu-
kacji Ustawicznej UO jest Zakład Praktyk.  

2.  Zakład Praktyk podlega bezpośrednio Dyrektorowi  Centrum Edukacji Ustawicznej UO.  

3.  Zakład Praktyk odpowiada za formalną stronę organizacji dodatkowych praktyk studenc-
kich, tzn. za przygotowanie skierowań, za przygotowanie umów w sprawie organizacji ta-
kich praktyk zawieranych pomiędzy Uniwersytetem Opolskim a podmiotami, w których 
praktyki te mają się odbywać oraz kompletowanie dokumentów i wydawanie ich studen-
tom. 

4.  Zakład Praktyk nie zajmuje się merytoryczną stroną przygotowania praktyk, tj. nie spo-
rządza formularzy opinii o przebiegu praktyki oraz nie zajmuje się oceną odbytych prak-
tyk. 

5. Zakład Praktyk nie zajmuje się takŜe kwestią szczegółowych zasad i warunków odbywania 
przez studentów  dodatkowych praktyk studenckich w wybranych przez nich podmiotach, 
z którymi Uniwersytet Opolski zawrze stosowne umowy w sprawie organizacji dodatko-
wych praktyk studenckich. Kwestie te mogą być uregulowane w osobnych umowach za-
wieranych bezpośrednio pomiędzy studentem a takim podmiotem, jeŜeli taka będzie wola 
tych osób i podmiotów. 



 
 

§ 3 

Do zakresu działania Zakładu Praktyk Centrum Edukacji Ustawicznej UO naleŜy w szczegól-
ności: 

1) promocja praktyk dodatkowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego we współ-
pracy z Akademickim Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego, 

2) pomoc studentom w pozyskaniu i negocjacji oferty praktyki we współpracy z Akademic-
kim Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego,  

3) przygotowanie i zawieranie w imieniu Uniwersytetu Opolskiego umów w sprawie orga-
nizacji dodatkowych praktyk studenckich z podmiotami, w których praktyki te mają się 
odbywać, 

4) rejestrowanie i archiwizowanie kopii umów w sprawie organizacji dodatkowych praktyk 
studenckich. 

§ 4 

1. Dodatkowe praktyki studenckie realizowane są w okresie będącym wynikiem negocjacji 
pomiędzy Uniwersytetem Opolskim, studentem i podmiotem, w którym praktyka ma być 
odbywana. 

2. Dodatkowe praktyki studenckie mogą odbywać się przez cały rok kalendarzowy, pod wa-
runkiem, Ŝe nie kolidują z przewidzianymi dla danego studenta zajęciami dydaktycznymi 
oraz z obowiązkowymi praktykami zawodowymi i pedagogicznymi zawartymi w progra-
mach kształcenia i planach studiów. 

3. Umowę w sprawie organizacji dodatkowych praktyk studenckich z właściwym podmio-
tem, który oferuje moŜliwość odbywania w nim takich praktyk zawiera w imieniu Uniwer-
sytetu Opolskiego Dyrektor Centrum Edukacji Ustawicznej UO, zgodnie 
z pełnomocnictwem udzielonym przez Rektora Uniwersytetu Opolskiego. 

4. Uczelnia nie pokrywa kosztów ponoszonych przez studentów w związku z odbywaniem 
i realizacją dodatkowych praktyk studenckich. Za okres praktyki Uniwersytet Opolski nie 
pokrywa związanych z taką praktyką kosztów zakwaterowania i dojazdu oraz nie wypłaca 
Ŝadnego ekwiwalentu będącego dofinansowaniem kosztów wyŜywienia studenta. 

5. Studentowi nie przysługują Ŝadne świadczenia ze strony Uczelni z tytułu odbywania do-
datkowych praktyk studenckich.  

6. Student odbywający dodatkowe praktyki studenckie powinien we własnym zakresie ubez-
pieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania takiej praktyki oraz 
posiadać aktualną pracowniczą ksiąŜeczkę zdrowia sanitarno-epidemiologiczną, jeŜeli jest 
to wymagane w miejscu odbywania praktyki. 

7. Dyrektor Centrum Edukacji Ustawicznej UO moŜe wyrazić zgodę na odbycie przez stu-
denta dodatkowej praktyki studenckiej za granicą, jeŜeli jej program spełnia wymagania 
wynikające z planu studiów, a student sam pokryje wszelkie koszty odbycia takiej prakty-
ki. 

§ 5 

1. Przed rozpoczęciem praktyki student powinien zwrócić się z Podaniem o umoŜliwienie 
odbycia praktyk fakultatywnych (dodatkowych) do Dyrektora Centrum Edukacji Usta-
wicznej UO (Załącznik 2a do niniejszego Regulaminu).  

 



 
 

2. Student samodzielnie wskazuje instytucję, która wyrazi gotowość jego przyjęcia na prak-
tykę i wypełni skierowanie. W przypadku, gdy student nie potrafi wskazać takiej instytucji, 
jest ona wskazywana przez pracowników Zakładu Praktyk lub pracowników Akademic-
kiego Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego.  

3. Po uzyskaniu zgody Dyrektora Centrum Edukacji Ustawicznej UO student powinien po-
brać skierowanie na praktykę. 

4. Wypełnione skierowanie student dostarcza do Zakładu Praktyk. 

5. Na podstawie wypełnionego skierowania sporządzane są umowy w sprawie organizacji 
praktyk studenckich. 

6. Student przed rozpoczęciem praktyki ma obowiązek podpisać w Zakładzie Praktyk 
Oświadczenie Studenta Uniwersytetu Opolskiego o zapoznaniu się z Regulaminem odby-
wania fakultatywnych praktyk studenckich organizowanych przez Zakład Praktyk Uniwer-
syteckiego Centrum Edukacji Ustawicznej (Załącznik nr 2b do niniejszego Regulaminu.) 
oraz odebrać z Zakładu Praktyk komplet dokumentów (umowa, instrukcja – Załącznik nr 
2c do niniejszego Regulaminu) i dostarczyć go do miejsca odbywania praktyki. 
Regulamin oraz druk Oświadczenia dostępny jest w Zakładzie Praktyk oraz na stronie in-
ternetowej www.cedu.uni.opole.pl.  

7. Po odbyciu praktyki student powinien otrzymać opinię o praktyce od instytucji, w której 
praktyka dodatkowa była realizowana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


