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Uchwala nr 154
Rady Wydzialu Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie regulaminu i ramowego programu pruktyk zawodowych na kierunku
Europeistyka - studia pierwszego stopnia
Na podstawie § 1 ust. 6 Zarzadzenia nr 30 Rektora Uniwersytetu w Biatymstoku z dnia 30
wrzesnia 2016 r. w sprcnvie stitdenckich praktyk zawodowych Rada Wydzialu EkonomicznoInformatycznego uchwala, co nastepuje:
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Zasady ogolne
§1
Studenck^ praktyke zawodow^ (zwan^ dalej praktyka) odbywa student Wydzialu
Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Biatymstoku (zwanego dalej
Wydzialem) zgodnie z programem studiow. Student kierunku europeistyka odbywa
miesieczn^ praktyke po drugim roku studiow i 2-miesieczn^ praktyke w trakcie semestru
szostego.
Praktyka moze bye odbyvvana w wybranym przez studenta podmiocie gospodarczym lub
instytucji Republiki Litewskiej lub innych krajow (zwana dalej InstytucjaJ, ktorego profil
dzialania umozliwia studentom zrealizovvanie celow praktyk.
Praktyki maj^ charakter obowiazkowy.
Czas trwania praktyki okresla program studiovv.
Podstaw^ do odbywania praktyki jest trqjstronna umowa zawarta miedzy Wydzialem,
Instytucj^ a studentem (zalacznik nr 1). wraz z zalaczonym do umowy programem
praktyki.
Cele praktyki
§2

1. Glownym zadaniem stawianym przed studentami kierowanymi do odbycia praktyki jest
poglebienie wiedzy zdobytej w trakcie studiow, a takze konfrontowanie jej
z przyjmowanymi w praktyce rozwiazaniami, ktore mog^ bye wykorzystywane w pacy
dyplomowej studenta.
2. Odbywanie studenckich praktyk zawodowych ma na celu:
a) poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejetnosci jej wykorzystania,
b) poznanie struktur i mechanizmow funkcjonowania przedsiebiorstw i instytucji,
c) poglebienie wiedzy o poszczegolnych branzach gospodarczych,
d) ksztaltowanie umiejetnosci niezbednych w przyszlej pracy zawodowej, w tym m.in.
umiejetnosci: analitycznych. organizacyjnych. pracy w zespole. nawiazywania
kontaktow. prowadzenia negocjacji itp.,
e) przygotowanie studenta do samodzielnosci i odpovviedzialnosci za powierzone rnu
zadania.
0 stworzenie dogodnych warunkow do aktywizacji zawodowej studentow na rynku
pracy,
g) praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu, w tym umiejetnosci
wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej.
3. Praktyka ma umozliwic zdobycie wiedzy na temat mozliwosci zatrudnienia i sciezek
kariery po ukonczeniu kierunku europeistyka.

4. Program praktyki ma charakter ramowy. Obejmuje sfere dzialalnosci instytucji. w ktorej
student odbywa praktyke, o charakterze techniczno-organizacyjnym jak i sfere
merytoryczna.
5. W ramach sfery techniczno-organizacyjnej realizowanej przez studenta podczas praktyki
zawodowej odbywanej po II roku studiow student zapoznaje sie z przedmiotem dziatania
przedsiebiorstwa lub instytucji:
a) struktur^ organizacyjna przedsiebiorstwa lub instytucji oraz przepisami regulujacymi
dzialanie przedsiebiorstwa lub instytucji,
b) z zasadami obiegu dokumentacji,
c) uczestniczy w czynnosciach techniczno-organizacyjnych zwiazanych z zakresem
dzialania instytucji.
6. W ramach sfery merytorycznej realizowanej przez studenta podczas praktyki zawodowej
odbywanej w trakcie VI semestru studiow student:
a) zapoznaje sie z zakresem dzialania poszczegolnych komorek organizacyjnych i
stanowisk komorki,
b) przygotowuje projekty pism i rozstrzygniec w ramach postepowari prowadzonych
przez instytucje,
c) zapoznaje sie z poszczegolnymi czynnosciami podejmowanymi w zwiazku z
przedmiotem dzialania instytucji,
d) zdobywa praktyczn^ znajomosc zagadnien zwiazanych z zarzadzaniem funduszami
unijnymi oraz zasadami pozyskiwania funduszy unijnych.
e) wykonuje inne zadania merytoryczne, uznane przez osoby nadzorujace przebieg
praktyki za wazne z punktu widzenia specyfiki dzialalnosci instytucji.
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Termin i miejsce odbywania praktyki
§3'
Studenci odbywaja praktyke zawodowa w terminach:
na II roku studiow w okresie lipiec-wrzesien w wymiarze 4 tygodni.
na III roku studiow w semestrze VI w wymiarze 8 tygodni.
Szczegoiowy harmonogram realizacji praktyk ustalany jest przez opiekuna praktyk z
instytucja przyjmujqca.
Praktyki zawodowe moga bye realizowane w: urzedach administracji publicznej.
instytucjach i organizacjach miedzynarodowych, organach Wspolnot Europejskich,
placowkach kulturalnych, wydawnictwach i srodkach masowego przekazu,
przedsiebiorstwach wspotpracujqcych z krajami Unii Europejskiej oraz innych
instytucjach zajmujacych sie problematyk^ Unii Europejskiej. konsulatach, ambasadach i
innych instytucjach, ktorych zakres dzialania zgodny jest programem ksztalcenia.
Wykaz instytucji, w ktorych studenci moga realizowac praktyki dostepny jest w Biurze
Karier oraz umieszczany na stronie internetowej Wydzialu.
Student ma prawo wskazania innego miejsca odbycia praktyki pod warunkiem jej
zgodnosci z programem praktyki.
Infortnacje dotyczace realizacji praktyk zawodowych w danym roku akademickim
(program praktyk, proponowane miejsca odbywania praktyk. zasady odbywania praktyk.
terminy dyzurow opiekunow praktyk zawodowych, a w przypadku ich nieobecnosci
informacja o ich zastepstwie oraz niezbedne formularze) zamieszczane sa na stronie
internetowej Wydzialu.
Na rowni z odbyciem praktyki moze bye potraktowana praca zawodowa studenta pod
warunkiem jej zgodnosci z programem praktyki. Rozumie sie przez nia^ zatrudnienie w
wymiarze pelnego etatu na podstawie stosunku pracy oraz umow cywilnoprawnych
zawartych na okres nie krotszy niz 3 miesiace. W celu zaliczenia pracy zawodowej jako

praktyki, student sklada zaswiadczenie wystawione przez pracodawce wraz z zakresem
swoich obowiazkow.
8. W przypadku prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez studenta nalezy przedstawic
kserokopie potwierdzenia wpisu do rejestru dziatalnosci gospodarczej lub inny dokument
stwierdzajaxy zarejestrowana dziatalnosc.
9. Decyzje w sprawach. o ktorych movva w pkt. 5. 7 i 8 podejmuje prodziekan ds.
dydaktycznych. po zaopiniowaniu wniosku studenta przez opiekuna praktyki.
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Organizacja praktyki
§4
Nadzor merytoryczny nad realizacja praktyki sprawuja opiekunowie praktyk powolani
przez Dziekana sposrod nauczycieli akademickich.
Dziekan ustala liczbe studentow pozostajacych pod opiek^ nauczyciela akademickiego.
Do obowiazkow prodziekana ds. dydaktycznych w zakresie organizacji praktyk nalezy w
szczegolnosci:
a) przygotowywanie ogolnych planow i zasad odbywania praktyk,
b) zatwierdzanie programu praktyki przygotowanej przez opiekunow praktyk,
c) podpisywanie trqjstronnej umowy o realizacje praktyki,
d) ustalanie grup studentow,
e) ustalanie harmonogramu praktyk.
f) organizowanie ogolnego przeszkolenia studentow w zakresie odbywania praktyki,
g) koordynowanie pracy opiekunow praktyk, w tym wyznaczanie w przypadku
nieobecnosci na dyzurze zastepstvva.
Do obowiazkow opiekuna praktyk nalezy:
a) biezaca wspolpraca z instytucjami przyjmujacymi studentow na praktyki,
b) zapoznanie studenta z programem praktyk. niniejszym regulaminem i obowiazujacymi
dokumentami najpozniej nadwatygodnie przed rozpoczeciem praktyki ,

c) weryfikacja zgodnosci czynnosci wykonywanych w trakcie praktyki z programem
praktyk,
d) zaliczanie praktyki na podstawie stosownych dokumentow przedstawionych przez
studenta, ktorego jest opiekunem,
e) wpisywanie zaliczenia praktyk do dziennika praktyk i na biezaco do systemu USOS;
f) wyznaczanie terminow dyzurow i przekazywanie informacji do Biura Karier,
g) obecnosc na dyzurach w spravvie praktyk w wyznaczonych terminach, zas w
przypadku nieobecnosci informowanie prodziekana ds. dydaktycznych,
h) przedstawianie sprawozdania z realizacji praktyk;
i) zbieranie dziennikow praktyk od studentow i dostarczanie ich do dziekanatu;
j) po zakohczeniu praktyki przeprowadzenie, wsrod studentow, anonimowej ankiety
oceny praktyk zawodowych,
k) kontrolowanie procesu praktyki oraz jej odpowiednie udokumentowanie,
1) zwrocenie si? do instytucji, w ktorej odbywaly sie praktyki, o fakultatywne
sporzadzenie opinii o:
wykonanych przez studenta pracach i zadaniach,
zaangazowania studenta w realizacje powierzonych mu zadari,
oceny pracy studenta.
uwagach, sugestie dotyczacych przygotowania studenta do odbywania praktyk,
programu praktyk,
m) przekazanie przeprowadzonych ankiet oraz otrzymanych opinii instytucji i raportow z
odbytych praktyk Wydziatowemu Zespolowi ds. Jakosci Ksztalcenia,
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n) przedstawienie prodziekanowi ds. dydaktycznych sprawozdania z realizacji praktyk
studenckich.
Obstuge administracyjna realizowanych praktyk studenckich zapevvnia Biuro Karier.
Przed podjeciem praktyki student zobowi^zany jest do zlozenia wniosku o realizacje
praktyki w Biurze Karier, nie pozniej niz 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia
praktyki. Wzor wniosku jest dostepny na stronie internetowej Wydzialu i w Biurze Karier.
Odbywanie praktyki (lub praca zawodowa) nie zwalnia studenta z obowi^zku zaliczania
zajec realizowanych wedtug indywidualnego toku studiow (ITS) lub indywidualnej
organizacji studiow (IOS) danego semestru i roku.
Praktyka zawodowa powinna bye realizowana vv terminie niekolidujacym z zajeciami
dydaktycznymi przewidzianymi planem studiow oraz terminami egzaminow i zaliczeii
rocznych oraz semestralnych.

Zasadv zaliczania praktvki zawodowej
§5
1. Podstawe do zaliczenia praktyki stanowi realizacja programu praktyki potwierdzona
przez instytucje przyjmujaca w ..Dzienniku praktyk", wypelnionym w jezyku polskim.
zawierajacym informacje o:
terminie i miejscu odbywanej praktyki;
komorkach organizacyjnych. w ktorych student pracowal;
- otrzymvwanvch
zadan do wykonania.
>/
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J
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2. Praktyki zawodowe zaliczane 53 przez opiekunow praktyk na podstawie ..Dziennika
praktyk" przedlozonego przez studenta lub umowy o prace i innych dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie studenta. o ktorych mowa w § 3 ust. 7 i 8.
3. Student moze sporzadzic i przedstawic w jezyku polskim ,,Raportu z odbytej praktyki",
ktory zawiera w szczegolnosci:
krotki opis instytucji,
opis zadan przydzielanych praktykantowi;
sposob realizacji zadan, osiagniete cele. zdobyta wiedza i umiejetnosci.
4. Student zobovviazany jest do zaliczenia praktyki w terminie okreslonym vv Zarz^dzeniu
Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego.
Postanowienia koncowe
§6
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodniczqcu Rady
Wydzialu Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
dr hub. Mieczysiawa Zdanowicz, prof. UwB

