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ZASADY ODBYWANIA I ZALICZANIA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH 

 
1. Studenckie praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia na 
Wydziale Sztuki Mediów i mają charakter obowiązkowy. 
 
2. Praktyki realizowane są na II roku stacjonarnych studiów I stopnia w wymiarze 120 godzin 
w III lub IV semestrze oraz w okresie wakacyjnym tj. od 1 lipca do 20 września. Czas 
odbywania praktyk nie może kolidować z realizowanym na Wydziale programem 
dydaktycznym. 
 
3. Praktyki organizowane są w krajowych instytucjach i firmach, związanych z szeroko 
rozumianą kulturą i sztuką, a przede wszystkim w: placówkach muzealnych, galeriach, 
teatrach, domach kultury, biurach reklamy, studiach fotograficznych, filmowych i 
postprodukcyjnych. Wydział Sztuki Mediów oraz Akademickie Biuro Karier udostępnia 
studentom listę przykładowych i polecanych instytucji wraz z e-mailem lub numerem telefonu 
do osoby odpowiedzialnej w w/w instytucji za odbywanie praktyk. 
 
4. Od początku roku akademickiego Student samodzielnie zgłasza się do wybranej przez 
siebie instytucji i najpóźniej do 10 czerwca danego roku akademickiego jest zobowiązany 
dostarczyć do dziekanatu Wydziału Sztuki Mediów wypełnioną część formularza dotyczącą 
zgłoszenia wraz z podpisem potwierdzającym przyjęcie na praktyki. Następnie wybór 
instytucji musi zaakceptować Dziekan i Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Sztuki 
Mediów. 
 
5. Student może sam określić firmę czy instytucję do odbywania praktyk spoza listy, według 
własnych zainteresowań twórczych. Wymaga to jednak akceptacji ze strony Dziekana i 
Prodziekana ds. studenckich Wydziału Sztuki Mediów. 
 
6. Po wybraniu instytucji lub firmy Student powinien samodzielnie się z nią skontaktować i 
jeśli instytucja tego wymaga, przedstawić swoje portfolio według określonych przez 
instytucję wymagań. Wybór instytucji z polecanej listy nie gwarantuje przyjęcia tam na 
praktyki. 
 
7. Praktyki odbywają się pod kierunkiem pracowników danej instytucji lub firmy. 
 
8. Odbywane praktyki muszą mieć walor aktywnej pracy twórczej. Nie powinny polegać tylko 
na obserwacji pracy zatrudnionych w firmie czy instytucji pracowników. 
 
9. Po odbyciu praktyk, student opisuje ich przebieg w udostępnionym przez Wydział Sztuki 
Mediów lub Akademickie Biuro Karier formularzu. Następnie po otrzymaniu podpisu 
wyznaczonego przez instytucję opiekuna praktyk lub osobę reprezentującą instytucję, 
Student musi uzyskać akceptację i podpis Dziekana i Prodziekana ds. studenckich Wydziału 
Sztuki Mediów, co jest podstawą zaliczenia i wpisu do indeksu. 



10. Praktyki studenckie są bezpłatne i studenci nie otrzymują za nie wynagrodzenia, chyba, 
że firma czy instytucja, oferująca praktyki przewiduje inaczej. Wówczas wszelkie ustalenia 
finansowe ustalane są między Studentem a daną firmą czy instytucją. 
 
11. W przypadku praktyk obejmujących prace na wysokościach (np. na rusztowaniach), 
Student zobowiązany jest przedstawić odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny 
pracy dopuszczające go do takich prac. 
 
12. Jeśli student odbył praktykę w ramach Programu Erasmus+, może być ona zaliczona 
jako studencka praktyka zawodowa. 
 
13. Niezaliczenie praktyk studenckich we wskazanym terminie powoduje brak zaliczenia IV 
semestru studiów I stopnia. 


