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Praktyki ponadprogramowe 
 

Praktyki ponadprogramowe organizowane są za pośrednictwem Biura Karier Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. 

 

Biuro Karier jest upoważnione do podpisywania z Pracodawcami Umów o przyjęciu studenta  

na praktyki studenckie. Dla każdego studenta przygotowywana jest każdorazowo oddzielna umowa (w 

dwóch egzemplarzach), na podstawie której student upoważniony jest do odbywania praktyk studenckich 

nie wynikających  z programu studiów. 

 

UWAGA!!! 

Student winien być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków, przy czym wystarczające jest 

zbiorowe ubezpieczenie studentów na Uczelni. 

 
 

 

Tryb organizowania praktyk studenckich za pośrednictwem Biura Karier 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

 
§1 

Podstawą formalną odbywania ponadprogramowych praktyk studenckich jest umowa o przyjęciu studenta 

na ponadprogramowe praktyki studenckie, zwana dalej „Umową”.  

§2 

Umowa zawierana jest pomiędzy Biurem Karier Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  

a organizacją zobowiązującą się do przyjęcia studenta na praktykę, zwaną dalej „Pracodawcą”. 

Umowa zawierana jest przed datą rozpoczęcia praktyk studenckich. 

§3 

Osobą uprawnioną do podpisania umowy w imieniu Biura Karier Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu jest Kierownik Biura – mgr Dorota Pisula.  
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§4 

Proces organizacji  ponadprogramowych praktyk studenckich za pośrednictwem Biura Karier Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przebiega zgodnie z następującą procedurą:  

1. Student wypełnia wniosek o przyjęcie na ponadprogramowe praktyki studenckie, zwany dalej 

„Wnioskiem”, i składa go w siedzibie pracodawcy, w celu uzyskania zgody na organizację 

ponadprogramowej praktyki studenckiej. 

2. Zaakceptowany przez pracodawcę wniosek należy złożyć w pracowni praktyk Wydziału 

Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem 

praktyki. 

3. Kierownik Biura Karier Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podpisuje umowę na 

podstawie złożonego przez studenta wniosku zawierającego akceptację pracodawcy. 

4. W drugiej kolejności umowę podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania pracodawcy. 

5. Student jeden egzemplarz umowy podpisanej przez obydwie strony umowy wraz z kopią dostarcza 

do pracowni praktyk Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu przed rozpoczęciem 

zaplanowanej praktyki. 

6. Pracodawca zobowiązany jest do przygotowania opinii o studencie uczestniczącym w 

ponadprogramowych praktykach studenckich, zwaną dalej „Opinią”. Opinia powinna uwzględniać 

czas trwania praktyki, jej wymiar godzinowy, krótką charakterystykę obowiązków i zadań 

zlecanych studentowi w toku jej trwania oraz stopień ich wypełnienia, a także opis ogólnej 

postawy studenta podczas trwania praktyki. 

7. Po zakończonej praktyce student składa opinię w pracowni praktyk Wydziału Pedagogiczno-

Artystycznego w Kaliszu w celu potwierdzenia uczestnictwa i zakończenia ponadprogramowej 

praktyki studenckiej. 

§5 

Umowę sporządza się w dwóch jednogłośnie brzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostaje do 

dyspozycji Pracodawcy.  

 


