
 

REGULAMIN HOSPITACJI STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W 

WYŻSZEJ SZKOLE ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU 

 

 

 

§ 1  

1. Hospitacje studenckich praktyk zawodowych są integralnym elementem systemu do-

skonalenia jakości kształcenia i dotyczą wszystkich studentów zobowiązanych do od-

bycia praktyki.  

2. Na  2 i 4  semestrze studiów I stopnia Pełnomocnik Rektora ds. praktyk zapoznaje stu-

dentów z procedurą  studenckich praktyk zawodowych,  w tym hospitacji oraz jej ce-

lami,. 

3. Na 2 semestrze II stopnia Pełnomocnik Rektora ds. praktyk zapoznaje studentów z pro-

cedurą  studenckich praktyk zawodowych,  w tym hospitacji oraz jej celami, w tym 

hospitacji. 

4. Opiekun praktyk – losowo – wybiera studenta i dokonuje hospitacji praktyk w miejscu 

i terminie ich odbywania. 

5. Opiekun praktyk jest zobowiązany do przeprowadzenia jednej hospitacji praktyk w 

ciągu okresu obowiązkowej praktyki na danym kierunku i stopniu studiów.  

 

§ 2 

 

1. Hospitacje praktyk zawodowych mają charakter doraźny. Zarówno student jak i  Zakład 

pracy nie są zawiadamiani o mającej się odbyć hospitacji. 

2. Hospitacja przeprowadzana jest w celu oceny:  

a) zgodności praktyki z założonymi efektami uczenia się, umiejętności i kompeten-

cji społecznych, wyrażonymi w ramowym programie praktyk dla danego kierunku 

studiów, stopnia studiów i  specjalności/modułu kształcenia oraz w karcie przed-

miotu „Praktyka zawodowa” ;  

b) zgodności praktyki z charakterem studiów na określonym kierunku i specjalno-

ści/module;  

c) zgodności praktyki z celami studenckich praktyk zawodowych;  



d) prawidłowości określenia terminu odbywania praktyki zawodowej;  

e) charakteru zadań przydzielanych studentom, ich istotności i stopnia skompliko-

wania;  

f) przestrzegania przez studenta dyscypliny pracy i porządku pracy przyjętego w 

Zakładzie pracy; 

 

§ 3 

1. Osoba hospitująca  wypełnia kartę hospitacji studenckiej praktyki zawodowej; 

2. Opiekunowie praktyk przekazują Dziekanowi wyniki przeprowadzonych hospitacji 

oraz udostępniają do wglądu karty hospitacji.  

3. W przypadku negatywnej oceny przebiegu praktyki, student nie uzyskuje zaliczenia 

praktyk i jest zobowiązany do ponownego odbycia praktyki zawodowej w pełnym 

wymiarze.  

4. Jeżeli przedstawiciel Zakładu pracy zawiadomi Uczelnię, że student rażąco narusza 

dyscyplinę lub porządek pracy w miejscu odbywania praktyki lub uporczywie nie 

wykonuje zadań wynikających z programu praktyki, opiekun praktyk niezwłocznie 

przeprowadza hospitację. 

5. W przypadku potwierdzenia ww. zarzutów, Uczelnia ma prawo zakończyć odbywa-

nie praktyki przez studenta przed terminem, a student jest zobowiązany do ponow-

nego odbycia praktyki zawodowej w pełnym wymiarze. 

6. Nadzór nad przeprowadzeniem i rzetelnością procesu hospitacji studenckich prak-

tyk zawodowych sprawuje Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk.  


