
 

 

 

Studenckie praktyki zawodowe na  
Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych 

 
 

Cel studenckich praktyk zawodowych 
 
Zasadniczym celem studenckich praktyk zawodowych jest zapoznanie studenta ze specyfiką 
pracy zawodowej w zakresie realizowanego przez studenta kierunku studiów oraz weryfikacja 
i praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności nabywanych w trakcie studiów licencjackich. 
Realizacja tak sformułowanego celu ma umożliwić studentowi przećwiczenie praktycznych 
umiejętności koniecznych do wykonywania pracy zawodowej po ukończeniu studiów 
licencjackich.  
 

Informacje ogólne 
 
Program 3–letnich dziennych studiów licencjackich lub 3,5-letnich studiów inżynierskich na 
kierunkach Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu przewiduje możliwość odbycia i zaliczenia studenckiej praktyki zawodowej. Na 
kierunkach i specjalnościach: Geodezja i Kartografia, Geografia, Geografia spec. Hydrologia, 
Meteorologia i Klimatologia, Geografia spec. Geo-Grafika, Geografia spec. Ekologia Miasta, 
Geografia spec. Geoanaliza Społeczno-Ekonomiczna, Geoinformacja, Turystyka i Rekreacja 
oraz Zarządzanie Środowiskiem są one obowiązkowe. Ponadto możliwość odbycia praktyk 
zawodowych mają również studenci tych kierunków, dla których program studiów tego nie 
przewiduje. Praktyki zawodowe można odbywać w okresie od 2 do 5 semestru, o ile program 
nie stanowi inaczej. Zastrzega się jednak, iż termin odbywania studenckiej praktyki zawodowej 
nie może kolidować z innymi zajęciami przewidzianymi programem studiów. Podstawą 
organizacji studenckich praktyk zawodowych jest Zarządzenie nr 144/2021/2022 Rektora 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 12 października 2021 roku w sprawie 
organizacji obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych. Zarządzenie to reguluje 
wszelkie kwestie nie omówione w niniejszym dokumencie.  
 

Miejsce odbywania studenckich praktyk zawodowych 
 
Studenckie praktyki zawodowe mogą być realizowane w urzędach organów administracji 
państwowej różnych szczebli, jednostkach samorządowych administracji kraju, instytucjach 
branżowych, przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, instytucjach związanych z 
zarządzaniem środowiskiem, instytucjach zajmujących się zbieraniem i opracowywaniem 
danych statystycznych, przedsiębiorstwach turystycznych, innych jednostkach 
organizacyjnych, w tym także w firmach prywatnych, wykonujących zadania odpowiadające 
realizowanemu przez studenta kierunkowi studiów na Wydziale Nauk Geograficznych i 
Geologicznych. Studenckie praktyki zawodowe nie mogą być realizowane w placówkach 



 

 

oświatowych. Na poczet studenckich praktyk zawodowych zalicza się pracę wykonywaną w 
wyżej wymienionych jednostkach, na podstawie stosunku pracy albo stosunku 
cywilnoprawnego, o ile rodzaj pracy odpowiada celowi odbywania praktyk studenckich, jak 
również praktyki odbywane za granicami kraju w ramach programu Erasmus+ oraz 
ewentualnych kolejnych edycji tego programu w przyszłości. Na poczet studenckich praktyk 
zawodowych zaliczyć można także pracę w organizacji pożytku publicznego realizującej 
zadania związane z kierunkiem studiów realizowanym przez studenta w ramach WNGiG oraz 
udział w wyprawie naukowo-badawczej organizowanej przez jednostkę organizacyjną mogącą 
taką wyprawę organizować, o ile praca ta odpowiada celowi odbywania praktyk studenckich. 
Studenckie praktyki zawodowe mogą być realizowane w jednostkach organizacyjnych Uczelni 
oraz w naukowych zespołach badawczych realizujących prace terenowe, jeśli rodzaj prac 
odpowiada kierunkowi studiów i poszerza praktyczne umiejętności studenta. Studenckie 
praktyki zawodowe mogą się odbywać poza granicami kraju, jeśli jednostka organizacyjna 
przyjmująca studenta realizuje działania odpowiadające celowi odbywania praktyk. W 
przypadku praktyki zawodowej odbywającej się zagranicą student zobowiązany jest 
przedstawić wszelkie umowy dokonane w języku obcym z potwierdzeniem notarialnym. Jeśli 
student decyduje się odbywać studenckie praktyki zawodowe poza granicami kraju, musi 
uzyskać stypendium na ten cel w ramach programu Erasmus+. 
 

Zasady odbywania studenckich praktyk zawodowych 
 
Wymiar praktyk to 28 dni roboczych dla kierunku Turystyka i Rekreacja, 14-15 dni dla kierunku 
Geografia i jej specjalności, 14 dni dla pozostałych kierunków. Wszelkie prace koordynacyjne 
prowadzone są przez opiekuna praktyk określonego kierunku studiów. Student powinien 
przedstawić propozycję miejsca i czasu odbywania praktyki opiekunowi praktyk. Zamiar 
odbycia praktyki student powinien zgłosić opiekunowi praktyk przed planowanym terminem 
jej rozpoczęcia. W kwestiach dyskusyjnych instancją rozstrzygającą jest prodziekan ds. studiów 
stacjonarnych. Odbycie i zaliczenie praktyki jest potwierdzane przez opiekuna praktyk w 
systemie USOS na podstawie dziennika praktyk. Odbycie i zaliczenie praktyki zawodowej jest 
warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego na kierunkach studiów, gdzie jest ona 
obowiązkowa. Podstawę do odbycia praktyki stanowi umowa o organizacji praktyki, 
zawierana pomiędzy szkołą wyższą a jednostką organizacyjną przyjmująca na praktykę. 
Wypełniane są dwa egzemplarze umowy. Po uzyskaniu podpisu osoby reprezentującej 
podmiot przyjmujący na praktykę student składa oba egzemplarze po jednym dla każdej ze 
stron. Pozostałe kwestie omawia Regulamin praktyk zawodowych. 


