
 

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH 

DLA STUDENTÓW KIERUNKU PRAWO W BIZNESIE  

NA WYDZIALE PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI  

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II W LUBLINIE  

 

 

§ 1. 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) „kierowniku praktyk” – rozumie się przez to kierownika Instytucji przyjmującej studenta na 

praktykę, 

2) „opiekunie praktyk” – rozumie się przez to wyznaczonego przez Rektora Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pracownika naukowego pełniącego tę funkcję w zakresie 

opieki nad studentami kierunku Prawo w biznesie prowadzonego na Wydziale Prawa, Prawa 

Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 

3) „studencie” – rozumie się przez to studenta kierunku Prawo w Biznesie na Wydziale Prawa, 

Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

 

§ 2. 

1. Praktyki dla studentów są obowiązkowe i stanowią integralną część programu studiów. 

2. Obligatoryjne praktyki studenckie trwają co najmniej 90 godzin i realizowane są po II semestrze 

studiów na kierunku Prawo w Biznesie. 

3. Wcześniejsze odbycie praktyki bądź odbycie jej w okresie trwania roku akademickiego możliwe 

jest za uprzednim uzyskaniem pisemnej zgody Dziekana lub Prodziekana Wydziału Prawa, Prawa 

Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. 

4. Podanie, o którym mowa w ust. 3, należy uprzednio przedłożyć do opinii opiekunowi praktyk, 

który wydaje pozytywną opinię pod warunkiem braku kolizji między obowiązkami studenta 

wynikającymi z planu zajęć, a wybranym terminem praktyki. 

5. Student ma obowiązek zgłosić opiekunowi praktyk studenckich miejsce i czas odbywania praktyki 

studenckiej na co najmniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem.  

6. W wypadku choroby studenta lub wypadku losowego termin wykonywania praktyki ulega 

zawieszeniu aż do ustania przyczyny nieobecności studenta na praktykach.  

7. Na żądanie opiekuna praktyk lub kierownika praktyki student ma obowiązek dostarczyć stosowne 

dokumenty (zaświadczenia) usprawiedliwiające jego nieobecność. 

8. W przypadku wątpliwości odnośnie do miejsca i czasu odbywania praktyki studenckiej, stosowną 

decyzję podejmuje Dyrektor Instytutu Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i 

Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 
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§ 3. 

1. Praktyki są bezpłatne, a Uczelnia nie pokrywa kosztów związanych z odbywaniem praktyk. 

2. Student odbywający praktyki zobowiązany jest do posiadania ważnego ubezpieczenia od 

następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującego cały okres praktyk. 

 

§ 4. 

Nadzór nad praktykami sprawuje opiekun praktyk, do którego zadań należy w szczególności: 

a) nawiązywanie kontaktów z Instytucjami w celu znalezienia miejsc do odbycia praktyk studenckich; 

b) przygotowywanie projektów umów z podmiotami przyjmującymi studentów na praktyki i innej 

dokumentacji; 

c) kierowanie studentów na praktyki; 

d) kontrolowanie przebiegu praktyk; 

e) zaliczanie praktyk; 

f) składanie sprawozdań z praktyk studenckich Prorektorowi ds. Studenckich; 

g) współpraca z innymi pracownikami naukowymi prowadzącymi praktyki. 

 

§ 5. 

1. Podczas odbywania praktyki w Instytucji przyjmującej na praktyki opiekę nad studentem sprawuje 

kierownik praktyki. 

2. Szczegółowe zasady odbywania studenckich praktyk zawodowych określa umowa zawierana 

pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, a Instytucją przyjmującą studenta 

na praktyki. 

3. Opiekun praktyk przygotowuje indywidualną umowę z Instytucją w sprawie danego studenta, 

która musi zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu przyjmującego 

na praktyki. 

4. Kierownik praktyk ustala godzinowy wymiar praktyki studenta w każdym dniu jej odbywania, przy 

czym wymiar ten nie może przekraczać 8 godzin dziennie. 

5. Przez cały okres praktyk student znajduje się pod dyspozycjami kierownika praktyk, przez co 

rozumie się obowiązek respektowania poleceń kierownika przez studenta oraz taktownego 

zachowania i sumiennego wykonywania powierzonych zadań.  

6. Student ma prawo odmówić wykonania zadania poruczonego przez kierownika praktyk tylko 

wtedy, gdy narusza to godność osobistą studenta lub w oczywisty sposób wykracza ono poza 

możliwości studenta.  

7. O każdym przypadku odmowy wykonania polecenia i jego powodach student ma obowiązek 

niezwłocznie powiadomić opiekuna praktyk. 
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§ 5. 

1. Przykładowy katalog instytucji, w których studenci mogą odbywać praktyki został wskazany w 

Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Przykładowy katalog instytucji nie ogranicza wyboru studentów. 

 

§ 6. 

1. Przy zlecaniu zadań studentowi podczas odbywania praktyk należy zwracać uwagę na konieczność 

rozwoju praktycznych umiejętności studenta.  

2. W szczególności praktyki nie powinny koncentrować się na wykonywaniu tylko jednego zadania, 

zwłaszcza o typowo biurowym charakterze.  

3. Należy umożliwić studentowi aktywny udział w różnych pracach oraz dać możliwość uważnej 

obserwacji pracy organów Instytucji, do której został skierowany na praktyki.  

4. W miarę postępów czynionych przez studenta należy zlecać mu również zadania do 

samodzielnego wykonania.  

 

§ 7. 

W miarę możliwości czasowych i organizacyjnych kierownik praktyk oraz pracownicy Instytucji, do której 

student został skierowany na praktyki, powinni służyć mu radą i wyjaśnieniami na zadawane przez niego 

pytania związane nie tylko z przebiegiem praktyki, ale i z innymi aspektami wykonywanych czynności, jak 

również z zainteresowaniami studenta, zwłaszcza pod kątem materiałów gromadzonych na potrzeby pracy 

magisterskiej. 

 

§ 8. 

1. Student jest zobowiązany do zachowania tajemnicy odnośnie wszelkich informacji, jakie uzyskał w 

związku z odbywaną praktyką, jak również do korzystania z dokumentacji Instytucji przyjmującej 

jedynie na terenie jej siedziby.  

2. Wszelkie uchybienia studenta w tym zakresie będą rozpatrywane przez rzecznika dyscyplinarnego 

ds. studentów. 

 

§ 9. 

1. Ostatniego dnia wykonywanej praktyki student ma obowiązek przedstawić dzienniczek praktyk do 

zatwierdzenia przez kierownika praktyk.  

2. Kierownik praktyk winien na ostatniej stronie tego dzienniczka zawrzeć kilkuzdaniową opinię 

przebiegu praktyki studenta wraz z wystawieniem oceny akademickiej.  

3. Negatywna ocena przebiegu praktyki w inna być dokładnie uzasadniona. 

4. Zaliczenie praktyk studenckich następuje na podstawie przedstawionego dziennika praktyk oraz 

wywiadu ze studentem. 
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5. Dziennik praktyk zawiera informacje o miejscu, czasie i treści praktyki studenckiej, jej przebiegu, 

postawie studenta w czasie odbywania praktyki, a także jej końcową ocenę. 

6. Zaliczenia praktyki dokonuje opiekun praktyk poprzez wpisanie określonej oceny do indeksu 

studenta oraz na kartę egzaminacyjną. 

 

§ 10. 

1. Studenci, którzy odbyli praktyki w ramach innego kierunku studiów mogą uzyskać zaliczenie 

praktyki studenckiej pod warunkiem odbycia jej w Instytucjach zajmujących się szeroko pojętymi 

sprawami związanymi z prawem lub obrotem gospodarczym. 

2. Opiekun praktyk uwzględniając ważny interes studenta może uznać wcześniej odbyte przez 

studenta prywatne praktyki w instytucjach zajmujących się stosowaniem prawa lub obrotem 

gospodarczym jako praktyki obowiązkowe. 

3. Uznanie, o którym mowa w ust. 2, może nastąpić w przypadku przedstawienia przez studenta 

stosownych dokumentów poświadczających odbycie prywatnych praktyk w Instytucjach 

zajmujących się stosowaniem prawa lub obrotem gospodarczym. 

4. Dokumentami, o których mowa w ust. 3 są w szczególności: 

a) umowa zawarta pomiędzy studentem a Instytucją zajmującą się stosowaniem prawa lub 

obrotem gospodarczym; 

b) opinia na temat studenta, który odbył praktyki wydana przez Instytucję zajmującą się 

stosowaniem prawa lub obrotem gospodarczym; 

c) referencje udzielone przez Instytucję, w której student odbył praktyki; 

d) inne zaświadczenia potwierdzające, że przez co najmniej 90 godzin, student odbył prywatne 

praktyki w Instytucji zajmującej się stosowaniem prawa lub obrotem gospodarczym. 

5. Ostateczną decyzję w sprawach, o których mowa w niniejszym paragrafie podejmuje Dyrektor 

Instytutu Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

 

§ 11. 

1. W roku akademickim 2014/2015 studenci odbywają praktyki w trakcie trwania II semestru 

studiów. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym akcie stosuje się przepisy Uchwały Rady Wydziału 

Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad odbywania praktyk zawodowych przez studentów  oraz 

postanowienia umowy o skierowaniu studenta na praktyki. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  

DO REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH 

DLA STUDENTÓW KIERUNKU PRAWO W BIZNESIE 

NA WYDZIALE PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II W LUBLINIE  

 

Katalog Instytucji, w których mogą odbywać praktyki studenckie studenci kierunku Prawo w Biznesie: 

1) kancelarie prawne, kancelarie radców prawnych, kancelarie adwokackie, kancelarie notarialne, 

2) sądy, prokuratury, 

3) przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem działów zajmujących się stosowaniem prawa 

lub obrotem gospodarczym, 

4) urzędy administracji publicznej i samorządowej, 

5) media (np. radio, tv, gazeta), o ile zajmują się stosowaniem prawa lub obrotem gospodarczym, 

6) organizacje pozarządowe (np. instytuty, fundacje) związane ze stosowaniem prawa lub obrotem 

gospodarczym, 

7) instytucje zagraniczne (np. ambasady), 

8) policja, Straż Graniczna, Służba Celna, 

9) inne instytucje związane z szeroko pojętym stosowaniem prawa i obrotem gospodarczym, 

 


