
Regulamin praktyk studenckich na kierunku  

kryminologia stosowana  

 

 

§ 1. Akty prawne regulujące organizację i przebieg praktyk  

Niniejszy regulamin praktyk studenckich opracowano w odniesieniu do zasad dotyczących praktyk 

obowiązujących w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz w odniesieniu 

do regulacji prawnych wynikających z Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z póź. zmianami), z Uchwały nr 67/2019 Senatu UPH z 

dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w UPH, z Zarządzenia nr 

69/2014 Rektora UPH w Siedlcach z dnia 8 września 2014 roku w sprawie organizacji praktyk 

zawodowych studentów UPH i 

 

§ 2. Definicje  

1. Użyte w niniejszej umowie określenia oznaczają:  

a) Uczelnia – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach (UPH).  

b) Placówka – jedna z instytucji/podmiotów przyjmujących studentów na praktyki. 

c) Opiekun Praktyk – specjalista z odpowiednim doświadczeniem bądź instruktor w 

instytucji przyjmującej studenta na praktykę. 

d) Uczestnik Praktyk – Student – kierunku kryminologia stosowana Uniwersytetu 

Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.  

e) Praktyki studenckie – praktyki realizowane w Uniwersytecie Przyrodniczo-

Humanistycznym w Siedlcach.  

 

§ 3. Cel praktyk studenckich 

1. Celami ogólnymi praktyk studenckich jest w ramach kształcenia kierunkowego i 

specjalnościowego na kierunku kryminologia stosowana w Uniwersytecie Przyrodniczo-

Humanistycznym w Siedlcach, przekazanie wiedzy objętej programem kształcenia oraz 

ukształtowanie umiejętności praktycznych niezbędnych do wypełniania różnorodnych zadań 

zawodowych:  

a) zapoznanie studentów z działalnością instytucji składających się na system bezpieczeństwa 

publicznego oraz bezpośrednio lub pośrednio z nimi współpracujących;  

b) konfrontacja posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji z praktyką działalności 

instytucji i placówek o charakterze bezpieczeństwa publicznego, gdzie istotnym jest także 

rozwijanie zainteresowań i zdolności kreatywnego rozwiązywania problemów 

współczesnych zagrożeń w przestrzeni życia społecznego;  

c) przygotowanie studentów do praktycznego wykonywania podstawowych czynności 

zawodowych w charakterze kryminologa stosowanego z możliwością orientacji na 

konkretną specjalność; 

d) poznanie miejsca pracy oraz zaznajomienia się z różnymi stanowiskami i systemami pracy;  

e) zdobycie doświadczenia niezbędnego do efektywnego i rzetelnego wykonywania 

obowiązków zawodowych – samodzielnie lub zespołowo;  

f) pogłębionego poznania i zrozumienia środowiska zawodowego; 

g) rozwijanie umiejętności współpracy i prowadzenia badań oraz działań prewencyjnych w 

środowisku społecznym lub środowisku przyrodniczym;  

h) weryfikacji wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych zdobytych w 

trakcie trwania nauki i dostosowanie ich do zmieniających się potrzeb współczesnego rynku 

pracy.  

2. W szczególności celem praktyk studenckich jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy 

zawodowej w różnych placówkach i instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem publicznym 

(m.in. w laboratoriach analitycznych, laboratoriach kryminalistyki, sanepidzie, policji, straży 

granicznej, służbie celnej, wojsku, straży pożarnej, instytucjach badawczo-rozwojowych). 



 

§ 4. Przyjęte dla praktyk zawodowych efekty uczenia się 

1. Efekty uczenia się w zakresie wiedzy: 

W_01 student zna realia działalności instytucji, w której odbywa się praktyka, 

W_02 student zna i rozumie ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania podejmowanych 

działań w ramach pracy zawodowej, 

K_W03 student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 

intelektualnej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Efekty uczenia się w zakresie umiejętności: 

U_01 student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie, 

prawa, psychologii, pedagogiki, biologii, chemii i matematyki w celu rozwiązywania 

pojawiających się problemów, 

U_02 student potrafi pracować w zespole, komunikować się z użyciem specjalistycznej 

terminologii brać udział w debacie i dyskusji, 

U_03 student potrafi pracować w zespole, komunikować się z użyciem specjalistycznej 

terminologii, brać udział w debacie i dyskusji. 

3. Efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych: 

K_01 student wykazuje twórczą postawę w stosunku do stawianych przed nim zadań; jest 

gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem przestrzegania 

zasad etyki zawodowej,  

K_02 absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania 

aktywności na rzecz środowiska społecznego, myślenia i działania w sposób 

przedsiębiorczy. 

 

 

§ 5. Warunki uczestnictwa w praktyce studenckiej 

1. Placówka przyjmująca studenta na praktykę zawodową jest instytucją, która spełnia wymogi 

określone przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami Uczelni.  

2. Uczestnikiem Studenckich Praktyk jest student I stopnia studiów licencjackich UPH w Siedlcach, 

kierunku kryminologia stosowana, jednej z dwóch specjalności:  

 technologie kryminalistyczne, 

 kryminologia środowiskowa.  

3. Przed skierowaniem studentów na praktykę organizowane jest spotkanie informacyjne z 

opiekunem praktyk wyznaczonym z ramienia Uczelni. 

4. Warunkiem odbycia praktyki w placówce jest otrzymanie skierowania do danej placówki od 

opiekuna praktyk. 

5. Wybór placówki przez Praktykanta odbywa się w porozumieniu i za zgodą opiekuna praktyk z 

ramienia Uczelni. 

 

§ 6. Program praktyk studenckich 

1. Studenckie praktyki stanowią integralną część kształcenia. Umożliwiają one pełne przygotowanie 

absolwentów do ich przyszłej pracy zawodowej.  

2. W celu zapoznania studentów z działalnością różnego typu instytucji bezpieczeństwa 

publicznego składających się na system bezpieczeństwa oraz bezpośrednio lub pośrednio z nimi 

współpracujących. Uczestnik Praktyk będący jednocześnie studentem studiów pierwszego 

stopnia (licencjackich) jest zobowiązany zrealizować praktyki w placówkach związanych ze 

swoją specjalnością w ramach kierunku kryminologia stosowana.  

3. Student w czasie trwania studiów I stopnia na kierunku kryminologia stosowana odbywa 

praktykę po drugim roku studiów w wymiarze 5 tygodni - łącznie 150 godzin.  

4. Na treść praktyk studenckich składają się działania bezpośrednio lub pośrednio związane z 

bezpieczeństwem publicznym. W szczególności wyróżnić tu należy działania związane z:  

a) kształceniem społeczeństwa w zakresie zagrożeń społecznych; 



b) analizowaniem zjawisk dewiacyjnych; 

c) kształceniem określonych postaw społecznych wobec negatywnych zjawisk (np. przemoc); 

d) badaniem społeczności lokalnej; 

e) badaniami edukacyjnymi odnoszącymi się w szczególności do efektów uczenia się;  

f) funkcjonowaniem instytucji i organizacji rządowych i pozarządowych; 

g) diagnostyką społeczną i kryminologiczną; 

h) ochroną ładu społecznego przed zagrożeniami; 

i) kształtowaniem kompetencji zawodowych w realizacji zadań kryminologicznych.  

5. W trakcie 5 tygodniowych praktyk studenckich (150 godzin) na kierunku kryminologia 

stosowana student: 

a) zapoznaje się z zadaniami placówki, do której został skierowany, jej specyfiką, strukturą 

organizacyjną oraz obowiązkami kadry; 

b)  zobowiązany jest do prześledzenia w sposób szczegółowy podejmowanych przez placówkę 

zadań należących do kręgu zainteresowań związanych z szeroko rozumianym 

bezpieczeństwem publicznym oraz do asystowania przy czynnościach podejmowanych 

przez kadrę placówki; 

c) zapoznaje się z obowiązkami i czynnościami zawodowymi wykonywanymi na różnych 

stanowiskach pracy; 

d)  podejmuje próby samodzielnego wykonywania zadań pod kierunkiem i nadzorem opiekuna 

praktyk z ramienia Placówki; 

 

 

§ 7. Prawa i obowiązki uczestników praktyk studenckich 

1. Uczestnik Praktyk Studenckich - zobowiązany jest do:  

a) zapoznania się z zasadami odbywania praktyk.  

b) realizacji praktyk w placówkach w wymiarze określonym w dokumencie organizacyjnym 

praktyk,  

c) dostarczenia do opiekuna praktyk z ramienia Uczelni Dziennika Praktyk poświadczającego 

odbycie praktyk specjalnościowych,  

d) sumiennego i starannego wykonywania powierzonych w trakcie trwania praktyk 

obowiązków, 

e) rejestrowania przebiegu praktyk w Dzienniku Praktyk,  

f) przestrzegania ustalonego harmonogramu praktyk oraz ustalonego w danej placówce 

porządku i dyscypliny pracy,  

g) Uczestnik praktyk przyjmuje do wiadomości, że Instytucja może zażądać od Uczelni 

odwołania Studenta z praktyki, w wypadku gdy naruszy on w sposób rażący dyscyplinę 

pracy. Jeżeli naruszenie dyscypliny spowodowałoby zagrożenie dla życia lub zdrowia. 

Instytucja może nie dopuścić Studenta do kontynuowania praktyki. 

h) Student odbywający praktykę zobowiązuje się: 

 odbycia praktyki w miejscu i terminie ustalonym z opiekunem praktyk z ramienia Uczelni, 

 zapoznania się z zakładowym regulaminem pracy, przepisami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, przepisami przeciwpożarowymi oraz przepisami o ochronie tajemnicy państwowej i 

służbowej, 

 stosowania się do obowiązujących w Instytucji przepisów wewnętrznych, 

 przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej, 

 stosowania się do poleceń kierownictwa Instytucji, Opiekuna praktyk, 

 pokrycia kosztów wyżywienia, zakwaterowania oraz przejazdów do miejsca praktyki i z 

powrotem, 

 zawarcia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas praktyki, na 

własny koszt, 

 wykonania badania lekarskiego, o ile takowe są wymagane przez Instytucję, na własny 

koszt, 



 prowadzenia Dziennika Praktyk. 

2. Uczestnik Praktyk Studenckich ma prawo do:  

a) udziału w praktykach studenckich w wybranej instytucji,  

b) korzystania z materiałów i pomocy naukowych oraz sprzętu multimedialnego jak i 

posiadanych zasobów piśmienniczych dotyczących tematyki realizowanych praktyk, 

znajdujących się zarówno w UPH w Siedlcach jak i w Instytucjach przyjmujących na 

praktyki,  

c) wglądu i aktualizacji swoich danych.   

3. Uczestnik jako Opiekun Praktyk zobowiązany jest do:  

a) zapoznania się z przebiegiem praktyk, programem praktyk, obowiązkami i prawami 

praktykanta, w tym ze wszystkimi terminami dotyczącymi praktyk, obowiązkowym 

wymiarem praktyk, rozkładem czasu praktyk i zakresem merytorycznym poszczególnych 

składowych programu praktyk,  

b) wspierania i konsultowania pracy praktykanta,  

c) przygotowania materiałów pomocowych dla praktykanta, jeśli wymaga tego specyfika 

pracy,  

d) wspierania i nadzorowania praktykanta w przygotowaniu i prowadzeniu dokumentacji z 

praktyk,  

e) ewaluacji pracy praktykanta,  

f) prowadzenia dokumentacji z przebiegu praktyk zgodnie z ustalonymi przez Uczelnię 

wzorami,  

 

Do szczegółowych zadań Opiekuna praktyk w związku z pełnieniem funkcji opiekuna praktyk, 

należy:  

 nadzór formalny i merytoryczny nad przebiegiem realizacji praktyk, 

 przygotowanie praktykanta do obserwacji i uczestniczenia w jego czynnościach 

zawodowych, 

 bieżąca kontrola wpisów w Dzienniku Praktyk,  

 merytoryczne wsparcie praktykanta przygotowującego się do prowadzenia zadania  

 konsultacje indywidualne,  

 analiza koncepcji przygotowanych zadań, a w razie potrzeby przekazanie materiałów 

pomocowych,  

 udzielanie studentowi informacji zwrotnej,  

 ocenianie całości praktyk i wpisanie oceny końcowej w Dzienniku Praktyk,  

 utrzymywanie kontaktów z opiekunem praktyk z ramienia Uczelni,  

 

§ 8. Warunki zaliczenia praktyk studenckich 

1. Realizacja praktyk w konkretnej placówce, odbywa się za zgodą władz Uczelni (na podstawie 

odpowiednich porozumień), a warunki ich realizacji należy ustalić z opiekunem praktyk 

wyznaczonym przez Prorektora ds. Studiów, przed zamierzonym rozpoczęciem realizacji 

praktyk.  

2. Wszelkie kwestie związane z realizacją praktyk, ich charakterem, sposobem i czasem odbywania 

oraz rozstrzyganie spraw spornych dotyczących realizacji praktyk leży w kompetencji opiekuna 

praktyk.  

3. Zaliczenie praktyk odbywa się poprzez złożenie właściwie wypełnionego Dziennika Praktyk u 

opiekuna praktyk.  

4. Dziennik Praktyk powinien zawierać:  

a) wyszczególnienie odbytych i wykonywanych czynności,  

b) uwagi i wnioski poczynione w ich trakcie przez studenta-praktykanta,  

c) opinię Opiekuna Praktyk z ramienia Instytucji przyjmującej o jej przebiegu,  

d) wystawioną ocenę przez Opiekuna Praktykanta w skali 2-5,  



e) wszystkie niezbędne, wskazane przez opiekuna praktyk dokumenty. 

5. Na podstawie złożonych dokumentów, opiekun praktyki dokonuje zaliczenia praktyki oraz 

wpisuje ocenę do karty zaliczeniowej i protokołu w systemie USOS. Ocena zaproponowana przez 

opiekuna praktyki z ramienia Instytucji może być zmieniona z podaniem uzasadnienia.  

6. Za zaliczenie praktyk student otrzymuje pkt ECTS zgodnie z planem studiów. 


