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Regulamin praktyk studenckich dla specjalności 

 Życie Publiczne / Kierunek Filozofia 
 

Prof. UAM dr hab. Andrzej W. Nowak 

opiekun praktyk zawodowych dla specjalności Życie Publiczne, kierunek Filozofia 

 

Cele studenckich praktyk zawodowych: 
 Praktyka zawodowa, organizowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza jest integralną 

częścią procesu kształcenia. W przypadku specjalizacji Życie Publiczne (w ramach kierunek Filozofia) 

obejmuje 60 h praktyk na III roku studiów I stopnia. Udokumentowanie, rozliczenie i ocena z praktyk 

następuje przed końcem semestru letniego, z wpisem oceny do systemu USOS. Praktyki można 

rozpocząć wcześniej, w uzgodnieniu z opiekunem/koordynatorem (prof. A. W. Nowak). Odbywają się 

one w instytucjach administracyjnych, społecznych, kulturowych, oświatowych lub gospodarczych. W 

toku praktyki studenci zapoznają się z pracą i funkcjonowaniem tych instytucji w sposób teoretyczny i 

praktyczny, tj. podejmując konkretne działania i wykonując czynności w ramach jej zadań i 

kompetencji. 

 Praktyka zawodowa - kierunkowa umożliwia studentom/studentkom skuteczne i praktyczne 

przygotowanie do podjęcia i wykonywania pracy w różnych instytucjach, działających w przestrzeni 

publicznej. Uczyć też powinna aktywnego i konstruktywnego podejmowania innych ról. Praktyka 

powinna mieć charakter próbnej pracy społeczno-administracyjnej studenta/studentki. 

 Praktyka zawodowa- kierunkowa jest również ważnym czynnikiem kształtowania postaw i 

cech osobowości niezbędnych do poruszania się w przestrzeni życia społecznego, wykonywania wielu 

ról zawodowych związanych z obsługą tej sfery oraz do pełnienia ról animatorów życia publicznego. 

Te funkcje praktyki – poznawcza, kształcąca i wychowawcza –istotnie uzupełniają jej wiodącą funkcję 

praktyczną.   

 Celem praktyki jest konfrontacja i uogólnienie zdobytej wiedzy teoretycznej  

i dotychczasowych doświadczeń z możliwością prowadzenia przez studentów samodzielnej pracy w 

instytucjach i organizacjach samorządowych itp. Praktyka służy nabywaniu umiejętności pracy w 

grupie, radzenia sobie w sytuacjach nietypowych w warunkach konfliktu i kooperacji. Stąd też 

studenci/tki–praktykanci/tki powinni aktywnie włączać się, a nawet inicjować działania prospołeczne, 

sprzyjające poprawie działania i wypełniania funkcji publicznie użytecznych przez dana instytucje  

czy organizację.   

 

Czas praktyki 

Na studiach I stopnia1 praktyki trwają 60 h. Podejmowane są przez studenta w dowolnie wybranej 

instytucji, są jednak obowiązkowym elementem programu studiów. 

Praktyki powinny odbywać się w jednym nieprzerwanym okresie czasowym. W uzasadnionych 

przypadkach, po konsultacji z opiekunem praktyk można odstąpić od wymogu ciągłości (np. gdy 

praktyki są częścią przygotowywania jakiegoś wydarzenia cyklicznego). 

 

Miejsce praktyki: 

              A.  Dla specjalności społeczno-kulturowej miejscem odbywania praktyki są instytucje oraz 

organizacje, które funkcjonują w tym obszarze życia publicznego tj. organizacje samorządowe, 

urzędy, przedsiębiorstwa, organizacje polityczne, instytucje oświatowe, instytucje penitencjarne, 

 
1 Program studiów II stopnia nie obejmuje praktyk. 
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instytucje zdrowia publicznego, policja, straż miejska, straż pożarna, media centra wolontariatu, domy 

kultury, instytucje kultury masowej, placówki oświatowo-wychowawcze. 

          B. Student samodzielnie poszukuje odpowiedniej instytucji zapewniającej odbycie praktyki 

zawodowej (PZ) i praktykę odbywa w wybranym przez siebie i uzgodnionym z Opiekunem Praktyk z 

ramienia UAM konkretnym terminie i miejscu.  

          C. W Studium Praktyk Zawodowych UAM student odbiera dokumenty praktyki  

(sprawozdanie z praktyk, 2 egzemplarze umowy – porozumienia  UAM z placówką, instytucją lub 

zakładem pracy, druk opinii). 

          D. W uzasadnionych przypadkach, gdy Student nie może samodzielnie wskazać miejsca 

praktyki, instytucję zapewniającą odbycie praktyki (PZ) wskazuje opiekun praktyk z ramienia UAM.  

 

Konkretne i szczegółowe zadania praktyki zawodowej  kierunkowej 

      Ze względów na duże zróżnicowanie i specyfikę instytucji, w których mogą odbywać się praktyki 

zawodowe – kierunkowe, nie jest możliwym i celowym ustalanie konkretnego Programu i 

szczegółowego zakresu zadań dla praktykanta. 

 Zamiast tego Program proponuje ramową – wzorcową strukturę, która powinna być 

uwzględniona i w miarę możliwości zrealizowania w trakcie 60 h praktyki.  

Pierwszego dnia praktyki powinna ona zostać skonkretyzowana i uszczegółowiona z Opiekunem 

Praktyki i ewentualnie. bezpośrednim przełożonym (kierownikiem) ze strony instytucji oraz (w razie 

potrzeby)  z kierunkowym opiekunem praktyki ze strony UAM. 

Jej dalsza konkretyzacja, ewentualna modyfikacja i faktyczna realizacja powinna się odbywać na 

bieżąco.  

 

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

NA KIERUNKU  

Filozofia Życie Publiczne 

 

Czas –  

etap 

Daty 

 

Ramowy punkt i zalecane treści 

programu praktyki 

 

Przykłady; propozycje; 

rekomendacje 

 

Uwagi 

 

Początek 

praktyki 

Skonkretyzowanie  

i uszczegółowienie 

 programu i harmonogramu praktyki) 

Zapoznanie się z placówka 

np. poprzez WWW i BIP 

Najlepiej -jeszcze 

przed rozpoczęciem 

praktyki 

I okres  

Zapoznanie z regulaminem 

instytucji; ew. zapoznanie z 

podstawową dokumentacją; 

zapoznanie ze strukturą 

organizacyjną instytucji 

Teoretyczne i ew. praktyczne 

(pobyt i praca w kilku 

miejscach –działach itp.) 

Inna struktura: 

praktyka w różnych 

działach i/lub 

stanowiskach itp.  

II okres 

 

 

Praca –praktyka na konkretnych 

stanowiskach w okr. rolach; 

wykonywanie określonych czynności 

zadań; udział w zebraniach; 

naradach; odprawach; konsultacjach 

itp. zadaniach czynnościach; 

procedurach typowych dla 

działaniainstytucji; (działu) 

Udział w pracach danej 

placówki, obserwacja 

realnych procesów 

decyzyjnych danego urzędu; 

przedsiębiorstwa, ; itp.  

Bieżące prowadzenie 

sprawozdania. 

W toku praktyki 

student powinien 

wykonywać 

obowiązki. w ramach 

obowiązujących 

pracowników 

instytucji 
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III okres 

 

 

Jw. 

Stała obserwacja uczestnicząca 

funkcjonowania instytucji i 

wypełniania przez nią założonych 

funkcji. Wypróbowanie zdobytych 

umiejętności; konsultowanie z 

kompetentnymi pracownikami 

instytucji 

 

Po uzgodnieniu z 

przełożonym i opiekunem 

analiza – ocena 

funkcjonowania instytucji 

przez klientów 

(usługobiorców) – 

mieszkańców  

 

Szereg elementów 

praktyki student 

realizuje równolegle i 

równocześnie  

 

Zakończe

nie 

praktyki 

 

Uzyskanie opinii. Złożenie 

dokumentacji praktyki do Opiekuna 

Praktyk z ramienia UAM, który 

dokonuje wpisu do indeksu (str. 82) 

Powiadomienie Opiekuna z 

ramienia UAM o 

pozytywnym zakończeniu 

praktyki; 

 

   

Inne elementy organizacji i treści praktyki zawodowej - kierunkowej: 

 W toku praktyki student powinien wykonywać obowiązki w ramach podobnych do 

obowiązujących pracowników placówki. 

     Student/tka – praktykant/tka ma obowiązek zadbania, by powierzane mu czynności i zadania 

przyczyniały się do rozwoju jego zawodowych i kierunkowych kompetencji i umiejętności.  

   W uzasadnionych przypadkach Student/tka –praktykant/tka ma prawo do odmowy wykonania 

zadań, czynności, poleceń itp. ewidentnie bezprawnych; naruszających jego godność; zagrażających 

zdrowiu; przekraczających jego formalne kompetencje itp. 

      W sprawach spornych, czy dyskusyjnych student/tka – praktykant/tka może konsultować się i 

korzystać – w roli mediatora – z pomocy opiekuna praktyk ze strony UAM. 

 

Obowiązki kierownika - dyrektora placówki: 
 Kierownik (dyrektor) placówki, w której odbywa się praktyka sprawuje formalną opiekę  i jest 

przełożonym studenta  na czas praktyki. W szczególności: 

• Wyznacza opiekuna praktyki. 

• Czuwa nad prawidłowym przebiegiem praktyki i może kontrolować program przebieg 

praktyki zgodnie z zawartą umową, regulaminem praktyk zawodowych  

• Ocenia i opiniuje praktykę studenta. 

• Potwierdza odbycie praktyki w dzienniku praktyk studenta. 

• Wręcza opinię studentowi lub przesyła do opiekuna praktyk ze strony UAM.  

 

Obowiązki i uprawnienia Opiekunów Praktyki 

• Opiekun wspólnie ze studentami opracowuje szczegółowy plan praktyki  

• Czuwa na bieżąco nad realizacją tego planu i przebiegiem praktyki  

• Zaznajamia studenta ze swoim warsztatem pracy. 

• Może hospitować każdą pracę praktykanta  

 

Obowiązki studenta: 

 Studenci -praktykanci są zobowiązani do: 

1. Zapoznania się z umową; regulaminem i ramowym planem praktyki przed jej rozpoczęciem. 

2. Uzgodnienia i przygotowania w pierwszych dniach praktyki (w porozumieniu w Opiekunem) 

konkretnego planu swojej praktyki zawodowej -kierunkowej 

3. Zgłoszenia się do dyrektora placówki z niezbędną dokumentacją, w terminie wyznaczonym 
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przez zawartą umowę, o godzinie rozpoczęcia pracy danej instytucji.   

4. Sumiennego wykonywania zadań wynikających z programu praktyki i bezpośrednich zleceń 

zwierzchników w miejscu pracy. 

5. Bieżących kontaktów z Opiekunem Praktyki ze strony UAM 

6. Zapoznania się z różnymi formami pracy w placówce i zadbania o to, by powierzane mu 

czynności i zadania przyczyniały się do rozwoju jego zawodowych i kierunkowych kompetencji i 

umiejętności.  

7. Prowadzenia sprawozdania  

8. Niezwłocznie złożenia po zakończeniu praktyki jej dokumentacji (potwierdzenia odbycia 

praktyki wraz ze sprawozdaniem oraz z opinią u opiekuna praktyk z ramienia UAM 

(andrzej.w.nowak@gmail.com ) 

9. Jeśli student rozpoczął praktyki, zobowiązany jest zrealizować 60 godzin praktyk. 

10. W czasie praktyki studenta obowiązuje dyscyplina pracy, jak wszystkich pozostałych 

pracowników. 

11. Istotne –merytoryczne uwagi własne, student wpisuje na bieżąco, w ciągu całego okresu 

trwania praktyki, w sprawozdaniu praktyk. 

12. Student/tka –praktykant/tka powinien/na niezwłocznie poinformować opiekuna praktyki o 

wszystkich sprawach i zmianach mogących mieć istotny wpływ na przebieg praktyki. 

 

 

                                           Andrzej W. Nowak    

 

mailto:andrzej.w.nowak@gmail.com

