
REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH 

INSTYTUTU DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI 

UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH 

§ 1 

1. Regulamin praktyk zawodowych Instytutu Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach - zwanego dalej Instytutem reguluje kwestię odbywania 

praktyk pedagogicznych i niepedagogicznych przez studentów i słuchaczy Instytutu w 

zakresie nie uregulowanym w ustawie dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz.U. z 2012 poz.572 ze zm.), Regulaminie studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

w Kielcach stanowiącym załącznik do Uchwały nr 18/2015 Senatu Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach z 26 lutego 2015 r., zwany dalej Regulaminem Studiów oraz 

Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 67/2014 z dnia 30 

września 2014 r., ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Rektora  Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach nr 67/2015 z dnia 25 września 2015 r., zwanym dalej 

Zarządzeniem. 

§ 2 

1. Praktyki zawodowe w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji podlegają obowiązkowemu 

zaliczeniu w przewidzianych planami studiów terminach i stanowią integralną część planu 

studiów i procesu kształcenia. 

 

2. Celem praktyki zawodowej jest nabycie umiejętności wykorzystywania wiedzy 

teoretycznej, zdobytej podczas studiów w praktyce, poprzez podjęcie pracy w instytucjach 

związanych merytorycznie z przedmiotem studiów, poznanie własnych możliwości na rynku 

pracy oraz nawiązanie kontaktów zawodowych. 

§ 3 

1. Praktyki zawodowe odbywają się w podmiotach gospodarczych (państwowych lub 

prywatnych), instytucjach, urzędach oraz innych jednostkach organizacyjnych, zwanych 

„zakładami pracy” lub "szkołami", z którymi Uniwersytet zawarł  porozumienie. 

 

2. Praktyki zawodowe mogą być realizowane również jako: 

1) praktyka odbywana indywidualnie przez 

studenta lub słuchacza, 

2) praca zawodowa w czasie studiów, także za 

granicą, 

3) wolontariat w uprawnionych instytucjach. 

4) staż 

3. Studenci mogą odbywać praktyki zawodowe grupowo lub indywidualnie, na podstawie 

skierowania z Uniwersytetu lub umowy o pracę. 



4. Szczegółowe zasady odbywania praktyk zawodowych, nie ujęte w niniejszym Regulaminie, 

określa instrukcja praktyk pedagogicznych oraz instrukcja praktyk niepedagogicznych. 

§ 4 

Organizację praktyki zawodowej i nadzór dydaktyczno-wychowawczy nad jej przebiegiem sprawują 

instytutowi opiekunowie praktyk. 

§ 5 

Zasady odbywania i zaliczania praktyki określa Regulamin Studiów oraz zarządzenie w sprawie 

studenckich praktyk zawodowych. 

§ 6 

W czasie trwania praktyki zawodowej student lub słuchacz studiów podyplomowych jest 

zobowiązany do: 

1) realizacji programu praktyk, 

2) posiadania ubezpieczenia OC i NW, 

3) posiadania dowodu tożsamości, 

4) posiadania identyfikatora, 

5) przestrzegania przepisów obowiązujących w miejscu odbywania praktyk, 

6) godnego zachowania i reprezentowania Uniwersytetu, 

7) pokrycia kosztów dojazdu na praktykę, kosztów wyżywienia oraz kosztów zakwaterowania 

w czasie trwania praktyki . 


