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Jak długo trwa praktyka studencka? 

Zgodnie z zapisem sylabusa praktyka trwa łącznie 120 godzin. 

 

W jakim okresie należy zrealizować wymagany godzinowy wymiar praktyki? 

Typowy okres trwania praktyki to cztery tygodnie. Okres ten może ulec skróceniu jeżeli warunki w jakich odbywana 

jest praktyka, rytm pracy przedsiębiorstwa, zasady BHP i wymogi prawa pracy na to pozwalają. Przyjmuje się wówczas 

maksymalnie ośmiogodzinny dzień pracy.  

 

Czy praktykę studencką należy odbyć w jednym Zakładzie pracy? 

Praktykę studencką można odbyć w różnych Zakładach. Łączny wymiar czasu pracy powinien odpowiadać 

wymaganemu wymiarowi praktyki studenckiej. 

 

Wybrałem Zakład pracy, w którym chcę odbyć praktykę studencką. Czy muszę uzyskać akceptację AGH w zakresie 

mojego wyboru? 

Tak. Należy zgłosić się do Opiekuna praktyk w celu uzyskania akceptacji wyboru. Jeżeli nazwa Zakładu pracy znajduje 

się na liście udostępnionej przez Opiekuna, uzyskanie indywidualnej akceptacji nie jest konieczne. 

 

Czy mogę odbywać praktykę w innym terminie niż okres wakacyjny? 

Tak, należy uprzednio uzyskać pisemną zgodę Prodziekana. Pismo powinno zawierać m.in. zobowiązanie studenta o 

realizacji praktyki w sposób niekolidujący z obowiązkami wynikającymi z przebiegu zajęć semestralnych i możliwymi 

egzaminami/zaliczeniami przedmiotów odbywającymi się podczas sesji. 

 

Czy w wybranym Zakładzie pracy powinienem uzyskać pisemną zgodę na realizację praktyk?  

Tak. Pisemną zgodę należy okazać Opiekunowi praktyk przed sporządzeniem porozumienia. 

 

Czy jest dostępny wzór podania składanego do wybranego Zakładu? 

Nie. Przygotowanie podania z prośbą o możliwość realizacji praktyki w wybranym zakładzie pracy leży po stronie 

studenta. 

 

Czy pisemna prośba o możliwość odbywania praktyki, kierowana do wybranego Zakładu pracy musi być 

potwierdzona przez AGH? 

Nie jest to obowiązkowe, lecz zalecane. W tym celu należy zgłosić się do Uczelnianego opiekuna praktyk.  
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Czy AGH wydaje program praktyk dla każdego studenta? 

Nie. Ze względu na duże zróżnicowanie i specyfikę zakładów, w których mogą odbywać się praktyki zawodowe, nie 

jest możliwe ustalanie szczegółowego zakresu zadań (programu) dla praktykanta. Ogólny zakres obowiązków 

praktykanta powinien być ustalony przez opiekuna/przełożonego w zakładzie pracy.  

 

 

Czym jest tzw. porozumienie AGH? 

Porozumienie AGH to inaczej umowa, która jest zawarta pomiędzy AGH a Zakładem pracy. Określa warunki, na jakich 

student będzie odbywał praktykę. 

 

Kto wydaje porozumienie? 

Porozumienie sporządzanie jest przez Uczelnianego Opiekuna Praktyk, a wydawane jest przez dziekanat po 

akceptacji Prodziekana dla kierunku Elektrotechnika. 

 

Czy akceptowane podczas zaliczenia jest porozumienie wydane przez dziekanat innego wydziału/kierunku? 

Podczas zaliczania praktyki akceptowane są porozumienia wydawane przez macierzysty dziekanat – student kierunku 

Elektrotechnika przedstawia podpisane porozumienie wystawione przez dziekanat dla kierunku Elektrotechnika. 

 

Czy uzyskanie porozumienia AGH jest obowiązkowe do odbycia praktyki? 

Porozumienie AGH jest podstawowym dokumentem umożliwiającym realizację niepłatnej praktyki studenckiej. 

Student może również podpisać samodzielnie umowę z Zakładem pracy o odbycie praktyki/stażu. W takim przypadku 

porozumienie AGH nie jest konieczne. W takim przypadku podpisaną indywidualną umowę należy okazać 

Uczelnianemu Opiekunowi praktyk podczas zaliczenia praktyki (kopia umowy pozostaje u Opiekuna). 

 

Czy na czas wakacyjnych praktyk studenckich możliwe jest zakwaterowanie w akademiku? 

Tak, pod pewnymi warunkami. Student samodzielnie składa wniosek o zakwaterowanie w akademiku w okresie 

wakacyjnym. Pobyt w akademiku dla studenta studiów stacjonarnych może być sfinansowany przez WEAIiIB, jeżeli 

spełnione są wszystkie warunki: miejsce stałego zamieszkania (zameldowania) studenta znajduje się poza granicami 

Krakowa, praktyka ma miejsce w Krakowie w okresie wakacyjnym oraz zostało zawarte porozumienie AGH o 

prowadzeniu niepłatnej praktyki studenckiej.  

 

Czy można odbyć praktykę bez zawartego porozumienia AGH lub innej pisemnej umowy? 

Nie. Porozumienie reguluje warunki realizacji praktyki i obliguje m.in. do przestrzegania zasad obowiązujących w 

zakładzie pracy, w szczególności np. zasad BHP.  
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Co zrobić, aby otrzymać porozumienie AGH? 

W ustalonym terminie należy zgłosić się do Opiekuna praktyk przekazując wypełniony, wydrukowany i podpisany 

formularz (szablon dostępny na stronie www) oraz polisę NNW ważną w okresie przewidywanej praktyki. Wskazane 

jest również przedstawienie uzyskanej uprzednio zgody z Zakładu pracy. Obowiązkowe jest przekazanie pisemnej 

zgody Prodziekana (jeżeli jest wymagana). 

 

Czy podczas realizacji praktyki należy mieć ubezpieczenie NNW? 

Tak, praktykant powinien mieć ubezpieczenie NNW ważne w okresie trwania praktyki. Podczas składania formularza 

(potrzebnego do sporządzenia porozumienia) należy okazać Opiekunowi praktyk posiadaną polisę. Polisa musi 

zawierać nazwę firmy ubezpieczającej, numer polisy, imię i nazwisko osoby ubezpieczonej, okres trwania 

ubezpieczenia, określenie typu polisy (NNW). 

 

Zakład pracy, do którego złożyłem podanie o praktykę zwleka z wydaniem zgody. Czy po przekroczeniu terminu 

wydawania porozumień mogę jeszcze liczyć na wydanie porozumienia AGH? 

Tak, należy jednak pamiętać, że praktyka studencka powinna zostać zakończona przed rozpoczęciem poprawkowej, 

letniej sesji egzaminacyjnej. Realizacja praktyki w okresie zajęć oraz sesji wymaga pisemnej zgody Prodziekana. 

Dodatkowo należy pamiętać, że w trakcie sesji lub okresu urlopowego, uzyskanie porozumienia AGH może być 

znacząco utrudnione. 

 

Czy uzyskam porozumienie AGH, jeżeli przekażę Opiekunowi niekompletnie uzupełniony formularz? 

Nie. W formularzu należy uzupełnić starannie wszystkie wymagane pola. Dane zawarte w formularzu są niezbędne 

do sporządzenia porozumienia AGH. W celu uzupełnienia wybranych pól formularza student powinien skontaktować 

się z Zakładem pracy, w którym będzie odbywał praktykę. Błędne dane mogą skutkować koniecznością ponownego 

przygotowania porozumienia AGH.   

 

Zakład pracy podpisał porozumienie AGH i zwrócił mi jeden egzemplarz jeszcze przed rozpoczęciem praktyki. Czy 

otrzymane porozumienie AGH mam niezwłoczne zwrócić na AGH? 

Otrzymanie porozumienie należy przechować i zwrócić Opiekunowi praktyk podczas zaliczania praktyki. 

 

Zakład pracy, w którym odbywałem praktykę nie przekazał mi egzemplarza podpisanego porozumienia wydanego 

przez AGH. W jaki sposób mogę zaliczyć praktykę nie posiadając kompletu dokumentów? 

Jednym z zapisów porozumienia jest informacja o konieczności zwrotu porozumienia na Uczelnię. Student jest 

zobowiązany poprosić w miejscu praktyki o zwrot porozumienia celem przekazania Opiekunowi uczelnianemu. W 

przypadku odmowy wydania oryginału porozumienia należy poprosić o wydanie kopii oraz upewnić się, że 

porozumienie zostanie dostarczone przez Zakład pracy w inny sposób np. pocztą tradycyjną. 
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W ubiegłym roku podjąłem pracę zarobkową. Czy mogę taką pracę zaliczyć jako praktykę? 

Tak, lecz pod pewnymi warunkami. Należy złożyć pisemny wniosek (kierowany do Prodziekana) o możliwość 

zaliczenia praktyki na podstawie pracy. Wykonywana praca musi mieć charakter zgodny z kierunkiem studiów i swoją 

rangą odpowiadać poziomowi studiów wyższych. Okres zatrudnienia musi odpowiadać minimalnemu wymiarowi 

praktyki. W celu zaliczenia praktyki należy dostarczyć kopię umowy (zostanie przekazana do dziekanatu) i jej oryginał 

(do wglądu), zaświadczenie, sprawozdanie i ew. wniosek ze zgodą Prodziekana (jeśli uprzednio wniosek nie został 

przekazany Opiekunowi). 

 

W jakich przypadkach wymagane jest uzyskanie zgody Prodziekana? 

Zgoda Prodziekana wymagana jest w następujących przypadkach: 

 praktyka będzie realizowana w okresie innym niż wakacyjny, 

 praktyka odbywa się na innym roku studiów niż wynika to z programu studiów, 

 praktyka będzie zaliczana na podstawie zatrudnienia, stażu lub innej umowy niż porozumienie AGH wydane 

przez dziekanat dla kierunku Elektrotechnika, 

 zaliczenie praktyki nie może odbyć się do końca sesji wrześniowej (w wyjątkowych sytuacjach). 

Indywidualnie sporządzone pismo (kierowane do Prodziekana) należy złożyć osobiście w dziekanacie. Pismo powinno 

zawierać: 

 zobowiązanie studenta o braku kolizji między praktyką a zajęciami wynikającymi z planu zajęć na AGH i 

innymi obowiązkami studenta (realizacja praktyki nie może być usprawiedliwieniem nieobecności na 

zajęciach/egzaminie)  jeżeli praktyka będzie realizowana w okresie innym niż wakacyjny, 

 uzasadnienie zgodności wykonywanej pracy z kierunkiem studiów  jeżeli praktyka będzie zaliczana na 

podstawie zatrudnienia lub stażu, 

 uzasadnienie konieczności późniejszego zaliczenia praktyki  jeżeli zaliczenie praktyki nie może odbyć się 

do końca sesji wrześniowej. 

Czy możliwe jest zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia, które miało miejsce w ubiegłym roku? 

Tak. Można zaliczyć praktykę na podstawie zatrudnienia zrealizowanego w ostatnich 3 latach lub praktyki/stażu w 

ostatnich 2 latach. Wymagane jest uprzednio uzyskanie zgody Prodziekana. 

 

Czy mogę zaliczyć praktykę po wyznaczonym terminie? 

Wakacyjne praktyki studenckie można zaliczać tylko podczas letniej sesji egzaminacyjnej. Zaliczenie praktyki w innym 

terminie jest możliwe jedynie na podstawie pisemnej zgody Prodziekana (sytuacje wyjątkowe). 

 

Odbyłem praktykę w trakcie roku akademickiego. Czy muszę czekać do sesji wrześniowej w celu zaliczenia 

praktyki? 

Nie. Praktykę można zaliczyć w trakcie sesji czerwcowej. 
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Mieszkam daleko od Krakowa, dojazd jest utrudniony, planuję wyjazd we wrześniu. Czy mogę zaliczyć praktykę 

wysyłając wymagane dokumenty za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, lub przekazując 

dokumenty dzięki uprzejmości kolegi/koleżanki? 

Praktykę studencką należy traktować jako jeden z przedmiotów przewidzianych planem studiów. Na wszystkie 

egzaminy i zaliczenia studenci stawiają się osobiście. Dotyczy to również zaliczania praktyki studenckiej.  

Obowiązujące warunki zaliczenia praktyk studenckich ogłasza opiekun praktyk przed zakończeniem zajęć semestru 

letniego. 

 

Czy brak jednego z wymaganych dokumentów (zgoda Prodziekana, porozumienia AGH, zaświadczenia, 

sprawozdania) może skutkować brakiem zaliczenia praktyki? 

Tak. W dniu zaliczenia praktyki Opiekun praktyk musi otrzymać wszystkie wymagane dokumenty. 

 

Czy w celu zaliczenia praktyki muszę dostarczyć oryginał zaświadczenia? 

Tak. Zaświadczenie jest wydawane przez Zakład pracy w celu zaliczenia praktyki. Zaświadczenie potwierdzające 

zrealizowaną praktykę powinno zawierać pieczęć zakładu pracy i podpis osoby upoważnionej ze strony zakładu do 

wystawienia zaświadczenia. 

 

Czy akceptacja sprawozdania przez Zakład pracy może zastąpić zaświadczenie o zrealizowanej praktyce? 

Nie. Zaświadczenie wydane przez Zakład pracy jest odrębnym dokumentem obowiązkowo wymaganym podczas 

zaliczania praktyki. 

 

Jak powinno wyglądać sprawozdanie? 

Sprawozdanie powinno być wykonane za pomocą komputera (zalecany druk dwustronny). Szczegóły dotyczące 

sprawozdania można znaleźć na stronie www Opiekuna praktyk. Dostępny jest również szablon sprawozdania. 

Zastosowanie szablonu jest obowiązkowe. 

 

Czy brak jednego z elementów sprawozdania może być powodem braku zaliczenia praktyki? 

Tak. Braki w sprawozdaniu mogą skutkować brakiem zaliczenia i koniecznością zgłoszenia się w innym terminie lub 

nawet koniecznością ponownego odbycia praktyki. 

 

Czy sprawozdanie musi być podpisane przez kogoś z Zakładu pracy. 

Sprawozdanie powinno być podpisane przez upoważnioną osobę w zakładzie pracy, np. przez 

Opiekuna/Przełożonego. Akceptacja treści zawartych w sprawozdaniu może być ponadto wymagana przez Zakład 

pracy. Sprawozdanie powinno zawierać pieczęć i podpis przedstawiciela Zakładu pracy. 


