
CZĘSTE PYTANIA 
 
Pyt. 1: Gdzie należy szukać informacji o zasadach odbywania praktyk?  
Odp: Na tej stronie znajduje się dokument REGULAMIN_PRAKTYK.pdf, który zawiera (prawie) 
wszystkie potrzebne informacje. Ponadto wskazówki jak załatwić konieczne formalności i 
odbyć praktykę znajdują się na podstronach głównej strony praktyk. 
Pyt. 2: Czy trzeba samemu szukać sobie miejsca odbywania praktyk?  
Odp: Tak! Wydział na razie nie ma wystarczającej liczby podpisanych Porozumień z 
Organizatorami praktyk, którzy zgodzili się przeprowadzić praktyki zawodowe. Ponadto, 
należy wykorzystać szansę odbycia praktyk tam, gdzie student uważa, że mógłby najwięcej 
skorzystać. 
Pyt. 3: Co trzeba zrobić, aby uzyskać aprobatę Wydziału dla osobiście wynegocjowanej 
praktyki w znalezionej przez siebie instytucji?  
Odp: Należy przedstawić dr hab. Janowi Suffczyńskiemu (w przypadku studentów i i II stopnia 
kierunków Fizyka – wszystkie specjalności oprócz specjalności na II stopniu Biofizyka i Fizyka 
biomedyczna, Astronomia, makrokierunku Inżynieria nanostruktur oraz MISMAP) lub 
odpowiedniemu asystentowi koordynatora praktyk (w przypadku studentów innych 
kierunków i specjalności) program praktyki w znalezionej przez siebie instytucji (wypełniony 
dokument - Ramowy program praktyki). Ważne jest, aby student negocjujący praktykę z 
danym Organizatorem praktyki, przedstawił mu Regulamin praktyk, który w postaci 
dokumentu w formacie pdf można ściągnąć ze strony praktyk. Należy pamiętać, że praktyka 
powinna trwać tyle czasu, ile przewiduje to plan studiów.  
Po akceptacji propozycji Ramowego programu praktyki, studenci załatwiają w Dziekanacie 
sprawy związane z dokumentami dotyczącymi praktyk. Dziekanat może przesłać dokumenty 
do Organizatora praktyk/Organizatora praktyki lub studenci mogą się tam udać osobiście 
(patrz też punkty II §4.2, II §4.3, II §5.2 Regulaminu).  
Pyt. 4: Czy można zaliczyć praktykę zawodową na Wydziale Fizyki na podstawie 
udokumentowanej uprzedniej działalności, która spełnia wymagania stawiane praktykom 
zawodowym?  
Odp: Tak, patrz regulacje przedstawione w punkcie II §7.2-3 Regulaminu.  
Pyt. 5: Jaka jest procedura podejmowania praktyki z puli wynegocjowanej przez Wydział?  
Odp: Z listy propozycji należy wybrać praktyki przez siebie preferowane i skontaktować się z 
Opiekunem praktyki u Organizatora praktyk, ustalić z nim program praktyki i wypełnić 
dokument Ramowy program praktyki. W przypadku braku miejsc lub innych problemów 
należy prosić o pomoc właściwego asystenta koordynatora praktyk lub koordynatora 
praktyk.  
Pyt. 6: Kto i w jaki sposób zalicza odbycie praktyki?  
Odp: Praktyki zalicza dr hab. Jan Suffczyński (w przypadku studentów i i II stopnia 
kierunków Fizyka – wszystkie specjalności oprócz specjalności na II stopniu Biofizyka i Fizyka 
biomedyczna, Astronomia, makrokierunku Inżynieria nanostruktur oraz MISMAP) lub 
odpowiedni asystent koordynatora praktyk (w przypadku studentów innych kierunków i 
specjalności). Do uzyskania zaliczenia potrzebne jest krótkie (max. 1 strona) sprawozdanie z 
odbytych praktyk zawodowych podpisane przez Opiekuna praktyki u Organizatora 
praktyki/Organizatora praktyk. Warunki, jakie musi spełniać sprawozdanie podane są na 
stronie praktyk.  
Pyt. 7: Czy można odbyć praktykę po III roku studiów?  
Odp: Tak. 


