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Regulamin obowiązkowych praktyk zawodowych na Wydziale Nauk
Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

1. Obowiązkowa praktyka zawodowa dla studentów Wydziału Nauk Społecznych UG

musi być wykonana podczas studiów zgodnie z programem studiów danego kierunku.
2. Student Wydziału Nauk Społecznych UG zobowiązany jest do realizacji praktyki

zawodowej w wymiarze zgodnym z programem studiów danego kierunku.
3. Studenckie praktyki zawodowe, przewidziane programem studiów, mają charakter

obligatoryjny, a ich realizacja jest warunkiem zaliczenia semestru, w którym praktyki
są przewidziane w programie studiów danego kierunku.
4. Przedmiot praktyki powinien odpowiadać charakterowi studiów na danym kierunku.
5. Formy i harmonogram praktyk ustala Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UG.
6. Obowiązkowa praktyka zawodowa może być zorganizowana indywidualnie przez

studenta Wydziału Nauk Społecznych UG lub poprzez porozumienie zawarte między
zakładem pracy a UG. Dodatkowo, praca zawodowa studenta Wydziału Nauk
Społecznych UG może być również uznana, jako obowiązkowa praktyka zawodowa.
7. Wszyscy studenci skierowani na praktyki podlegają ubezpieczeniu ze strony Uczelni

od następstw nieszczęśliwych wypadków, w okresie realizacji praktyki (nie dotyczy
praktyk zorganizowanych indywidualnie oraz praktyk realizowanych przez studentów
niestacjonarnych).
8. Studentom, którzy odbywają praktykę poza miejscem stałego zameldowania

(z wyjątkiem studentów zamieszkałych w miejscowościach położonych w zasięgu
trasy przejazdu Tczew - Wejherowo i odbywający praktyki w miejscowościach
położonych na tej trasie) przysługuje zryczałtowany zwrot kosztów związanych

z wyżywieniem, zakwaterowaniem i dojazdami, w wysokości ustalonej przez Rektora
(nie dotyczy praktyk zorganizowanych indywidualnie oraz praktyk realizowanych
przez studentów niestacjonarnych).
9. Warunkiem przyznania zryczałtowanego zwrotu kosztów związanych z realizacją

praktyki poza miejscem zamieszkania jest złożenie do kierownika praktyk właściwego
kierunku w roku poprzedzającym termin realizacji praktyki zawodowej odpowiedniej
deklaracji.
10. Warunkiem

zaliczenia praktyki jest złożenie przez studenta odpowiednich

dokumentów potwierdzających przebieg obowiązkowych praktyk zawodowych
z potwierdzeniem miejsca, w którym praktyka była realizowana i zaliczeniem w
indeksie (papierowym lub elektronicznym) dokonanego przez kierownika lub
opiekuna praktyk na właściwym kierunku.
11. Terminy realizacji praktyk nie mogą kolidować z innymi zajęciami wynikającymi

z planu studiów.
12. Zasady prowadzenia obowiązkowych praktyk zawodowych dla poszczególnych

kierunków są regulowane przez Rady właściwych Instytutów.

