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Wprowadzenie

Wejście na rynek pracy dla osób, które ukończyły studia, pomimo
uzyskanych tytułów zawodowych, nie zawsze jest proste. Coraz więcej
pracodawców w ofertach umieszcza wymagania dotyczące doświadczenia.
Pracodawcy niezwykle cenią sobie zdobyte wykształcenie, ale przede wszystkim
lata pracy, stażu lub odbytych praktyk. Absolwent, który realizował studia w trybie
stacjonarnym, nie często ma równocześnie możliwość podjęcia pracy, z uwagi na
konieczność udziału w zajęciach umieszczonych w planie studiów. Dlatego też
jedną z możliwości uzyskania podstawowego doświadczenia i wstępnego
odnalezienia się na rynku pracy jest realizacja praktyk studenckich. Ich celem jest
przede wszystkim zdobycie doświadczenia zawodowego i wzbogacenia CV.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem przez osoby pracujące w zawodzie
zapewnia niewątpliwie rozwój osobisty praktykanta.
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Opis formalno prawny sytuacji praktyk –
profil ogólnoakademicki

OPIS FORMALNO-PRAWNY PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTA
Do niedawna praktyka studencka stanowiła obowiązkowy element studiów.
Nieobowiązująca już ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie
wyższym w art. 166 zobowiązywała do zaliczenia praktyki zawodowej
studentastudiów pierwszego stopnia oraz w przypadku strażaków w służbie
kandydackiej do pierwszego i drugiego stopnia studiów. W mocy senatu uczelni
była możliwość określenia warunków zasad zwalniania studenta z obowiązku
odbycia praktyki1. Natomiast nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce wprowadziła znaczące zmiany.

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
Profil ogólnoakademicki cechuje się modułami zajęć powiązanych
z prowadzonymi w uczelni badaniami naukowymi. Ponad połowa programu
studiów, określonego w punktach ECTS, stanowi zajęcia poświęcone zdobywaniu
pogłębionej wiedzy przez studenta 2. Studia o ww. profilu są ściśle związane
z działalnością naukową danej uczelni, podczas których student posiądzie wstępne
przygotowanie do realizowania kariery naukowej. Godny uwagi jest fakt, iż profil
ogólnoakademicki może być prowadzony jedynie w uczelniach o statusie

1

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002183/U/D20172183Lj.pdf
(dostęp: 12.11.2021)
2
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf
(dostęp: 12.11.2021)
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akademickim, co oznacza konieczność prowadzenia działalności naukowej oraz
posiadanie naukowej kategorii. Dokładnie w co najmniej 1 dyscyplinie naukowej
albo artystycznej uczelnia musi mieć kategorię naukową A+, A albo B+. Wszystkie
pozostałe uczelnie prywatne i państwowe są uczelniami zawodowymi i nie mogą
prowadzić profili akademickich. Różnice istnieją również w przypadku praktyk.
Obowiązująca ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie wskazuje
konkretnych wytycznych, w jaki sposób oraz w jakim wymiarze powinny przebiegać
praktyki zawodowe studentów na profilu ogólnoakademickim. W związku
z powyższym

ustawodawca

dał

możliwość

uczelniom

podjęcia

decyzji

o umieszczeniu praktyk w programie studiów. Część skorzystała z tej możliwości,
rezygnując z konieczności realizacji praktyk przez studentów.
Praktyki zawodowe mają na celu przede wszystkim przygotowanie
studentów do pracy w zawodzie. W przypadku wielu kierunków studiów praktyki są
niezwykle istotnym elementem, ponieważ jedynie podczas praktyk student ma
możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności, a jednocześnie weryfikacji
swojego przygotowania do wejścia na rynek pracy. Tym samym ma możliwość
określenia, na co jeszcze warto zwrócić uwagę i jakie umiejętności trenować.
Jednakże są takie kierunki studiów, jak m.in. filozofia, w ramach których student
nie ma potrzeby realizować praktyki zawodowej z uwagi na charakter przyszłej
pracy, która opiera się na wiedzy. Dlatego też rozwiązanie, które umożliwiła
Ustawa, eliminuje konieczność realizacji czasami zbędnej praktyki zawodowej.
Studenci w tym czasie mogą poświęcić czas na zapoznawanie się z literaturą,
badania

naukowe,

pisanie

publikacji

i artykułów,

jak

również

udział

w konferencjach naukowych.
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Opis formalno prawny - profil praktyczny
PROFIL PRAKTYCZNY
Natomiast w przypadku profilu praktycznego, dla którego charakterystyczne
jest praktyczne wykorzystanie umiejętności i wiedzy wyniesionej z zajęć,
ustawodawca określił sposób realizacji praktyk. Studia o profilu praktycznym
to kierunki ścisłe, których ponad połowa punktów ECTS musi kształtować
umiejętności praktyczne, co oznacza przygotowanie do wejścia na rynek pracy 3.
Absolwent takiego kierunku studiów jest przygotowany do pracy w konkretnym
zawodzie lub grupie zawodów. Zajęcia na studiach o profilu praktycznym powinny
mieć charakter ćwiczeń, laboratoriów czy też konwersatoriów, których głównym
celem jest działanie. Studia tego typu mogą być prowadzone przez każdą uczelnię
w Polsce. Kierunki praktyczne są prowadzone w uczelniach akademickich, jak
również zawodowych. Jedynym wyjątkiem są studia przygotowujące do zawodu
nauczyciel, ponieważ w przypadku prowadzenia ich przez uczelnię zawodową
obowiązkiem jest współpraca i porozumienia z uczelnią akademicką.
Praktyki zawodowe studentów na kierunkach o profilu praktycznym
są obowiązkowym elementem programu studiów. Według art. 67 ust. 5 Ustawy,
studenci studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich mają za zadanie
zrealizować praktyki w wymiarze 6 miesięcy. Natomiast studenci studiów drugiego
stopnia realizują praktyki 3-miesięczne. Powyższego przepisu nie stosuje się do
programów studiów przygotowujących do wykonywania zawodów tj. lekarz, lekarz

3

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf
(dostęp: 12.11.2021)
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dentysta,

farmaceuta,

pielęgniarki,

położnej,

diagnosty

laboratoryjnego,

fizjoterapeuty, ratownika medycznego, lekarza weterynarii, architekta oraz
nauczyciela 4. W przypadku profilu praktycznego, poza miesięcznym wymiarem
praktyk, istotne jest również jego godzinowe odzwierciedlenie. Polska Komisja
Akredytacja, która stoi na straży wysokiej jakości prowadzenia studiów,
przygotowała stanowisko dotyczące wymiaru godzinowego praktyk dla kierunków
o profilu praktycznym. Jest to pewnego rodzaju instrukcja dla uczelni, ale też
zabezpieczenie praw studentów, wybierających kierunek o profilu praktycznym.
Szczegóły zawarte są w Stanowisku interpretacyjne nr 3/2020 Prezydium Polskiej
Komisji Akredytacyjnej z 21 maja 2020 r.

Sześciu miesiącom praktyk zawodowych, o których mowa w art. 67 ust. 5 pkt 1
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U.
z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), odpowiada 720 godzin zegarowych, natomiast
trzem miesiącom praktyk zawodowych, o których mowa w art. 67 ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U.
z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), odpowiada 360 godzin zegarowych.
Stanowisko to stosowane jest przez Polską Komisję Akredytacyjną podczas
prowadzenia ocen programowych oraz opiniowania wniosków o utworzenie
kierunku. W stanowiskach Polskiej Komisji Akredytacyjnej nie jest natomiast
określone czy realizacja praktyk odbywa się tak, aby wszystkie godziny zostały
zrealizowane podczas jednej praktyki, co daje elastyczność uczelniom jak
i studentom.
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https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf
(dostęp:12.11.2021)
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W czasie nauki w uczelni student poznaje teorię oraz elementy praktyki
dzięki uczestniczeniu w ćwiczeniach, jak i laboratoriach. Zdobywana wiedza
stanowi podstawę do wykonywania danego zawodu, bez niej ciężko byłoby
wykonywać zadania w praktyce. Dlatego też studia o profilu praktycznym łączą
oba niezbędne elementy. Absolwent dzięki temu jest w pełni przygotowany do
wykonywania zleconych obowiązków. Realizacja praktyk w wymiarze ustawowym
pozwala na zdobycie umiejętności praktycznych oraz dokładne zapoznanie się
z rynkiem pracy.
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Rola przepisów uczelnianych oraz obowiązków
opiekuna praktyk w realizacji procesu
Zadaniem uczelni jest oferowanie wsparcia studentom. Dotyczy to również
realizacji praktyk zawodowych. Uczelnia powinna zapewnić oferty miejsc,
w których student może zrealizować praktykę. W tym celu są podpisywane umowy
lub porozumienia ze środowiskiem społeczno-gospodarczym, w ramach których
studenci są przyjmowani na praktykę w określonym wymiarze. Oferty praktyk
powinny uwzględniać liczbę studentów, aby dla nikogo nie zabrakło miejsca.
Studenci mogą również samodzielnie wybrać miejsce praktyki, pod warunkiem, że
będzie ono spełniało wymogi określone przez uczelnię, a jednocześnie student
będzie miał możliwość realizacji wskazanych zadań.

Analogicznie jak w przypadku prowadzących zajęcia np. wykłady lub
ćwiczenia, uczelnia wyznacza opiekuna praktyki, inaczej nazywanego również
koordynatorem. Zadaniem takiej osoby jest wsparcie studenta w okresie realizacji
praktyki oraz zadań pobocznych z nią związanych. Jednym z nich jest odpowiednie
przygotowanie studentów do praktyki poprzez zapoznanie ich z prawami
i obowiązkami, regulaminem i programem praktyki, jak również przedstawienie
obowiązujących zasad, dotyczących prowadzenia dokumentacji niezbędnej
do zaliczenia praktyki. Jednocześnie zadaniem opiekuna jest przedstawienie
możliwości wyboru placówek, w których mogą realizować praktykę oraz
ewentualnych możliwościach ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych
wypadków, jeżeli jest ono wymagane.
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Koordynatorzy praktyk studenckich często organizują spotkania z grupami
studentów w celu zapoznania z informacjami, a jednocześnie z możliwością
rozwiania wszelkich wątpliwości, pojawiających się w głowach studentów. Dlatego
też opiekun jest wyznaczony jako osoba wspierająca. Po zrealizowanej praktyce
opiekun dokonuje zaliczenia praktyki na podstawie określonej w regulaminie. Może
to obejmować wymaganie odpowiednio uzupełnionego dzienniczka praktyk wraz
z opinią, wystawioną przez osobę odpowiedzialną za opiekę ze strony firmy lub
instytucji, w której student realizował praktykę. Często również brane są pod uwagę
wyniki hospitacji oraz rozmów z opiekunem ze strony środowiska społecznogospodarczego. Jeżeli obserwacje są realizowane to jest to tym samym kolejne
zadanie opiekuna praktyk ze strony uczelni.

Osoba odpowiedzialna za opiekę nad praktykantami ze strony firmy lub
instytucji również ma swoje określone zadania, ponieważ praktykant nie jest
pracownikiem, tak więc wymaga wsparcia. Koordynator wyjaśnia zasady
funkcjonowania w pracy oraz zleca zadania do wykonania, co wiąże się
z przeprowadzeniem instruktażu. Tym samym prowadzi obserwację i dokonuje
analizy zrealizowanych czynności, co wpływa na wysokość wystawianej oceny.
Opiekunowie praktyki ze strony uczelni oraz zakładu komunikują się w celu
wystawienia opinii i określenia, czy praktyka została zaliczona na podstawie
jakości wykonywanych zadań przez studenta. Jednym z ostatnich obowiązków
opiekuna praktyk jest sporządzenie sprawozdania oraz przekazanie go
w określonym terminie, aby student otrzymał zaliczenie. Studenci, dzięki
współpracy z koordynatorem praktyk, otrzymują wsparcie w całym procesie ich
realizacji. Studenci nie są pozostawieni sami sobie, a tym samym w przypadku
ewentualnych komplikacji mają świadomość, do kogo mogą skierować swoją
prośbę lub zapytanie.
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Przykłady Indywidualizacji programu
studiów z uwzględnieniem praktyk
Jednym z przykładów indywidualizacji programu studiów z uwzględnieniem
praktyk zawodowych studenta jest możliwość ich realizacji w dowolnym terminie.
W przypadku praktyk krótkookresowych na profilu ogólnoakademickim lub
3 miesięcznych praktyk na drugim stopniu profilu praktycznego, studenci mają
możliwość odbycia praktyki między innymi w okresie wakacyjnym. Dzięki temu
studenci mają możliwość swobodnego zaplanowania całego okresu studiów
uwzględniając praktyki, ale również pracę, jak i wyjazdy w czasie wakacji.
W przypadku praktyk półrocznych, które przewiduje program studiów na
kierunkach o profilu praktycznym, studenci niekiedy mogą realizować praktykę
z podziałem na kilka okresów. Jednak każdą z takich możliwości należy
zweryfikować w swoim programie studiów lub skonsultować z opiekunem praktyk
z ramienia uczelni. Bardzo ważnym jest spełnienie wszystkich efektów uczenia się,
a często może to być powód, przez który takie rozłożenie praktyk na kilka
semestrów będzie niemożliwe.
Kolejny ze sposobów uelastycznienia procesu kształcenia w zakresie
realizacji praktyk jest uznawanie efektów uczenia się na etapie rekrutacji. Zgodnie
z przesłanką określoną przez proces boloński, kandydat na studia może
zawnioskować do uczelni o uznanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją
formalną (Recongnition of Prior Learning). Uczelnia określa wewnętrznymi
zasadami, jakie dokumenty kandydat ma przedstawić, a następnie po przejściu tej
procedury korygowany jest program studiów o przedmioty, który efekty uczenia się
student zdobył przed rozpoczęciem edukacji. Takie przepisy można szczególnie
wykorzystać, gdy ktoś posiada doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie.
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Informacje, dotyczące szczegółów, zawarte mogą być w zasadach rekrutacji
lub w specjalnie stworzonym dokumencie, dotyczącym uznawania efektów
uczenia się nabytych poza edukacją formalną.
Jednym z przykładów indywidualizacji programu studiów z uwzględnieniem
praktyk może być również realizacja procesu umiędzynarodowienia przez
studenta. Po pierwsze, w sytuacji, gdy student pozytywnie zaaplikował na wymianę
studencką, kiedy może ona mieć wpływ na rozbieżność terminów realizacji zajęć
w Polsce i innych krajach (często semestry za granicą rozpoczynają się wcześniej)
może zawnioskować o zmianę semestru odbywania praktyk. Po drugie, student
może realizować praktyki zagraniczne, np. w ramach programu ERASMUS+. Wtedy
również może liczyć ze strony uczelni na indywidualizację programu studiów
ze względu na możliwość wyjechania na takie praktyki w innym okresie niż tym
przewidzianym w programie studiów.
Indywidualizacja programu studiów w zakresie praktyk z pozoru jest
trudniejsza do realizacji, ponieważ w ramach tego przedmiotu są określane efekty
uczenia się, które często nie są powielane w innych przedmiotach. Dlatego istotne
jest znalezienie odpowiedniej firmy lub instytucji. Jednocześnie warto również
korzystać z programów płatnych praktyk, które często są w większym wymiarze
niż przewidziane w programie studiów. Jeśli wymiar godzinowy praktyk będzie
większy niż ten przewidziany w programie studiów nie będzie to miało
negatywnego wpływu na zaliczenie takiego przedmiotu.
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Znaczenie zaświadczeń ze staży/praktyk dla pracodawcy

Źródło: K. Jankowska, Sz. Stach; Korzyści i oczekiwania studentów wobec
stażu/praktyk studenckich; Uniwersytet Rzeszowski5
Jak pokazują statystyki, warto jest korzystać z programów praktyk i płatnych
praktyk, a to wystarczająca przesłanka do elastyczności programu studiów.

5

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/7147/1/K_Jankowska_S_Stach_Korzysci_i_o
czekiwania_studentow_wobec_stazu_i_praktyk_studenckich.pdf
(dostęp: 12.11.2021)
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Praca zawodowa a realizacja praktyk

Studenci, którzy godzą studia z pracą zawodową niekiedy nie mają czasu
dodatkowo na realizację praktyk. Często również wykonywane obowiązki
służbowe w pełni odpowiadają zadaniom wskazanym w programie praktyk.
W takim przypadku, jeżeli uczelnia wyraża na to zgodę, student może ubiegać się
do swojego dziekana lub rektora o zgodę na zaliczenie praktyki na poczet pracy
zawodowej, załączając niezbędną dokumentację określającą wykonywane
obowiązki służbowe w ramach pracy. Jednak nie wszystkie uczelnie pozwalają na
tego typu działania.
Polska Komisja Akredytacyjna wydała stanowisko interpretacyjne nr 4/2020 z dnia
2 lipca 2020 roku dotyczące zaliczania praktyki w ramach pracy zawodowej.
„Osiąganie i weryfikacja efektów uczenia się przypisanych do zajęć w postaci

praktyk zawodowych, o ile nie są uregulowane w sposób szczególny, powinny
przebiegać w sposób typowy dla wszystkich zajęć, to jest opierać się na udziale
studenta w zajęciach ujętych w programie i planach studiów, zorganizowanych
przez uczelnię oraz na weryfikacji jego wysiłku przez osobę prowadzącą zajęcia,
w trakcie tych zajęć oraz po ich zakończeniu. Nie znajduje żadnego umocowania
prawnego, rozpowszechnione w odniesieniu do wielu kierunków studiów, działanie
w postaci „zaliczania” praktyk zawodowych na podstawie indywidualnej,
zawodowej aktywności studenta, wykazywanej przed rozpoczęciem studiów, lub
w ich trakcie, realizowanej w całości poza zajęciami w postaci praktyk
zawodowych,
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organizowanych przez uczelnię. Działanie to stanowi naruszenie dyspozycji norm
ustawy, które stanowią jednoznacznie, iż odmienne sposoby osiągania i weryfikacji
efektów uczenia się, niż typowe, a zatem oparte na udziale studenta w zajęciach
ujętych w programie i planach studiów, zorganizowanych przez uczelnię oraz na
weryfikacji jego wysiłku przez osobę prowadzącą zajęcia, w trakcie tych zajęć oraz
po ich zakończeniu, mogą być stosowane przez uczelnię tylko na podstawie
przepisów szczególnych. W przypadku praktyk zawodowych, takich szczególnych
przepisów brak, pomijając przepisy dotyczące kierunków studiów objętych
standardami kształcenia oraz sytuacji nadzwyczajnych.”6.
Wynika z tego, iż praktyki zawodowe stanowiące element programu studiów,
którym

przypisana

jest

określona

liczba

punktów

ECTS,

powinny

być

interpretowane w analogiczny sposób, jako zajęcia, które zgodnie z określonym
schematem, należy zaliczyć. Jednakże nie jest to wskazane w Ustawie, dlatego
niektóre uczelnie wyrażają zgodę na inną formę zaliczenia, m.in. na poczet pracy
zawodowej wykonywanej w trakcie studiów. Analogicznie jak w trakcie rekrutacji
na studia, kandydat może zostać przyjęty na podstawie potwierdzenia efektów
uczenia się, tak również w przypadku zaliczenia praktyk, student może zaliczyć
praktykę na podstawie potwierdzenia wykonywanych obowiązków i posiadania
umiejętności niezbędnych do zdobycia zaliczenia i określonej liczby punktów
ECTS. Taka forma interpretacji również jest stosowana przez uczelnie. Natomiast
z uwagi na fakt, iż ustawodawca nie narzucił formy zaliczenia praktyk zawodowych,
uczelnie często same podejmują decyzję. Dlatego odpowiednim będzie zwrócenie
się z zapytaniem do opiekuna praktyk.

6

https://www.pka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/08/Stanowisko-4.pdf
(dostęp: 12.11.2021)
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W przypadku kierunków o profilu ogólnoakademickim, w ramach których
studenci nie mają obowiązku realizacji praktyk, niekiedy uczelnie dają taką
możliwość, traktując to jednocześnie jako wybór. Przykładem jest kierunek
dziennikarstwo, w ramach którego studenci realizują praktyki między innymi
w radiu lub telewizji. Warunkiem traktowania praktyk jako zajęć do wyboru jest ich
nieobowiązkowość a także możliwość osiągnięcia różnych efektów uczenia się
w zależności od swojego wyboru. Jeśli praktyki są obowiązkowe i każdego
studenta obowiązuje identyczny sylabus, a zmieniają się tylko miejsca ich realizacji
- nie powinny być one liczone do puli ECTS do wyboru.
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Podsumowanie

Praktyki studenckie dla każdego studenta mogą być ważnym elementem
w późniejszym wejściu na rynek pracy. Ponad 90% absolwentów polskich uczelni
po ukończonych studiach pracuje, a pozostała, zdecydowanie mniej liczna grupa,
rozwija swoje zainteresowania naukowe prowadząc badania w uczelniach
i instytutach badawczych. W związku z powyższym realizacja praktyk może bardzo
pozytywnie wpłynąć na późniejsze lepsze odnalezienie się na rynku pracy, nie tylko
pod względem zdobycia pierwszej czy kolejnej pracy, ale również ze względu na
poznanie zasad pracy zawodowej. Istotna różnica dotycząca praktyk wynika
wprost z przepisów.
Na studiach o profilu ogólnoakademickim program studiów może
przewidywać realizację praktyk, natomiast na profilu praktycznym musi i to
w dodatku w ściśle określonym wymiarze. Indywidualizacja programu studiów ze
względu na praktyki może być realizowana na kilka sposobów. Od zmiany
semestru realizacji takiej praktyki, przez uznanie efektów uczenia się poza
edukacją formalna aż po realizację w innej konfiguracji godzinowej niż
przewidziana w programie studiów. Warto zapamiętać, że praktyki i ich elastyczna
możliwość realizacji może być dobrą przesłaną do wniosku o udzielenie
indywidualnego programu studiów.
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Oczekiwania studentów wobec staży/praktyk
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Źródło: K. Jankowska, Sz. Stach; Korzyści i oczekiwania studentów wobec
stażu/praktyk studenckich; Uniwersytet Rzeszowski7

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym w roku akademickim 2016-2017
przez

Panią

Rzeszowskiego,

Katarzynę
studenci

Jankowską
wyrażają

i

Szymona

duże

Stacha

zainteresowanie

z Uniwersytetu
zdobywaniem

doświadczenia zawodowego i nabywaniem nowych umiejętności podczas
realizacji praktyk oraz staży. Dlatego tym bardziej konieczna jest możliwość
indywidualizacji programu studiów w zakresie praktyk oraz ze względu na ich
7https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/7147/1/K_Jankowska_S_Stach_Ko

rzysci_i_oczekiwania_studentow_wobec_stazu_i_praktyk_studenckich.pdf
(dostęp: 14.11.2021)
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realizację. Powyżej przedstawiony został wykres obrazujący oczekiwania
respondentów wobec staży/praktyk.
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Zadanie publiczne współfinansowane jest ze środków
otrzymanych od Ministerstwa Edukacji i Nauki

