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Załącznik do zarządzenia Rektora    

nr 27 z dnia 19 maja 2016 r. 

 

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH 

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 

 
§ 1 

1. Studencka praktyka zawodowa (dalej „praktyka”) zaliczana do programu studiów 

może być podejmowana przez studentów, którzy ukończyli pierwszy rok studiów 

pierwszego stopnia oraz studentów, którzy ukończyli pierwszy semestr studiów 

drugiego stopnia.  

2. Obligatoryjny lub fakultatywny charakter praktyk, czas ich trwania, wymiar 

godzinowy oraz liczbę uzyskiwanych punktów ECTS określa plan i program 

studiów.  

3. Szczegółowy sylabus praktyki dla kierunku opracowuje opiekun danego kierunku 

i przedstawia do akceptacji Rektorowi. Szablon sylabusa praktyki określa załącznik 

nr 1 do regulaminu. 

 

§ 2 

1. Praktyka może być realizowana w wybranym przez studenta podmiocie 

gospodarczym lub instytucji, w kraju lub za granicą. 

2. Na każdym stopniu studiów można zaliczyć tylko jedną praktykę. 

3. Zrealizowanie praktyki może nastąpić poprzez zaliczenie pracy zawodowej 

studenta, tj.: 

1) pracy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej; 

2) prowadzonej działalności gospodarczej; 

3) stażu; 

4) praktyki absolwenckiej lub 

5) wolontariatu.  

4. Czas trwania i wymiar godzinowy pracy zawodowej nie może być krótszy niż czas 

trwania i wymiar godzinowy praktyki określone w planie i programie studiów.  

5. W celu uznania pracy zawodowej studenta jako ekwiwalentu praktyki, student 

składa wniosek o zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej na podstawie pracy 

zawodowej, którego wzór określa załącznik nr 2 do Regulaminu.  
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§ 3 

1. Praktyka realizowana jest na podstawie umowy zawieranej między SGH, 

studentem i organizatorem praktyk.  

2. Wzór umowy o praktykę stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

3. Student, przed rozpoczęciem praktyki, zobowiązany jest dostarczyć SGH 

podpisany przez siebie i organizatora praktyki egzemplarz umowy o praktykę. 

4. SGH ubezpiecza studenta od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas 

odbywania praktyki, nie dłuższy jednak niż określony planem i programem studiów. 

W przypadku praktyki przekraczającej ten okres, student obowiązany jest 

ubezpieczyć się we własnym zakresie. 

 

§ 4 

1. Student zobowiązuje się do zrealizowania praktyki zgodnie z umową. 

2. Student nie może powoływać się na odbywanie praktyki jako okoliczność 

usprawiedliwiającą niewykonywanie innych obowiązków studenta, w szczególności 

przewidzianych regulaminem studiów. 

3. Po zrealizowaniu praktyki student składa we właściwym dziekanacie sprawozdanie 

z realizacji studenckiej praktyki zawodowej na formularzu, którego wzór określa 

załącznik nr 4 do regulaminu.  

4. Student odbywający praktykę za granicą w ramach programu koordynowanego 

przez Dział Programów Międzynarodowych, zobowiązany jest spełnić dodatkowe 

warunki wynikające z tego programu. 

5. Decyzję w sprawie zaliczenia praktyki podejmuje właściwy dziekan studium. 

 

 

Załączniki do Regulaminu: 

1) Załącznik nr 1 – szablon sylabusa studenckiej praktyki zawodowej; 

2) Załącznik nr 2 – wzór wniosku o zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej na 

podstawie pracy zawodowej; 

3) Załącznik nr 3 – wzór umowy o praktykę; 

4) Załącznik nr 4 – wzór sprawozdania z realizacji studenckiej praktyki zawodowej.  


