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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Studenci kierunku Gospodarka Przestrzenna na studiach stacjonarnych pierwszego 

stopnia są zobowiązani do zaliczenia praktyk zawodowych w wymiarze 4 tygodni,  

zgodnie ze standardami kształcenia dla kierunku Gospodarka przestrzenna (Dz.U.                

z 2007 r., Nr 164, poz. 1166). 

2. Praktyki zawodowe są realizowane po zakończeniu zajęć dydaktycznych oraz sesji 

egzaminacyjnej w 6 semestrze. Zakończenie praktyk powinno nastąpić nie później niż 

do końca sesji poprawkowej 6 semestru. W wyjątkowych przypadkach Dziekan Wy-

działu Przyrodniczego może wyrazić zgodę na odbycie i zaliczenie praktyki w termi-

nie wcześniejszym, jednak nie wcześniej niż po 4 semestrze studiów. 

3. Praktyki powinny odbywać się w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, 

agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, pracowniach projektowych, zespołach 

przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, re-

gionalnym i krajowym. Powinny odpowiadać treściom kształcenia na kierunku Go-

spodarka przestrzenna, określonym w standardach nauczania. 

4. Praktykę można odbywać w jednej lub kilku firmach lub instytucjach. 

5. Za formalną organizację i przebieg praktyk odpowiadają: pełnomocnik dziekana ds. 

praktyk oraz opiekunowie praktyk powołani przez Dziekana Wydziału Przyrodnicze-

go. 

6. Z tytułu odbywania praktyki student nie otrzymuje wynagrodzenia, z zastrzeżeniem 

sytuacji kiedy student zalicza praktykę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-

prawnej lub prowadzi własną działalność gospodarczą, związaną z kierunkiem stu-

diów. 

7. W przypadku odbywania przez studentów praktyki poza miejscem jego zamieszkania 

Uczelnia nie pokrywa kosztów związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem             

i przejazdem do miejsca odbywania praktyki. 

 

2. CELE PRAKTYKI 

1. Przygotowanie studenta do pracy w zespole i poznanie znaczenia oraz wartości pracy 

na różnych stanowiskach. 

2. Zweryfikowanie i zastosowanie w praktyce wiedzy teoretycznej, uzyskanej w trakcie 

pierwszych trzech, ewentualnie dwóch lat studiów. 

3. Ułatwienie absolwentowi znalezienia miejsca pracy przez osobisty kontakt z poten-

cjalnymi pracodawcami.  

4. Stworzenie studentowi możliwości pozyskania tematu pracy dyplomowej oraz mate-

riałów do części praktycznej pracy. 



3. ZAKRES PRAKTYKI 

1.  Zapoznanie studenta z następującymi zagadnieniami: 

 przepisami prawnymi z zakresu gospodarki przestrzennej i planowania przestrzenne-

go; 

 procesem opracowywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

 procedurą przetargową i przygotowywaniem dokumentacji przetargowej; 

 praktycznym zastosowaniem oprogramowań i urządzeń, realizujących proces plani-

styczny; 

 procedurą tworzenia prac planistycznych i obiegiem dokumentacji; 

 technologią i organizacją prac wykonawczych; 

 sporządzaniem dokumentacji finansowej; 

 współpracą z innymi instytucjami i ze społecznością lokalną. 

2.  Zatrudnienie na stanowiskach, umożliwiających udział w pracach dotyczących: 

 stosowania przepisów prawnych związanych z gospodarką przestrzenną i planowa-

niem przestrzennym; 

 analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych;  

 opracowywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gmin oraz planów miejscowych; 

 strategii rozwoju, programów kształtowania i ochrony środowiska oraz innych działań 

na rzecz rozwoju lokalnego; 

 procedur formalno-prawnych opracowywania planów miejscowych; 

 procesu wydawania decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki przestrzennej; 

 przygotowywania opracowań  związanych z  ochroną środowiska; 

 doradztwa w zakresie ustalania lokalizacji inwestycji i współpracy w opracowywaniu 

programów rewitalizacji; 

 doradztwa w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami; 

 stosowania podstawowych narzędzi programów Systemu Informacji Przestrzennej           

w analizach przestrzennych, procesie planowania i zarządzania przestrzenią; 

 opracowywania, gromadzenia i obiegu informacji geodezyjnej i kartograficznej. 

 

4. ORGANIZACJA PRAKTYKI 

1. Student odbywa praktykę na podstawie porozumienia o organizacji praktyk studenc-

kich z daną firmą, bądź urzędem i skierowania, wydanego przez Uczelnię. 



2. Opiekę nad studentami odbywającymi praktyki sprawują opiekunowie praktyk ze 

strony Uczelni oraz opiekunowie ze strony instytucji przyjmujących na praktyki, 

upoważnieni przez kierownika danej jednostki. 

3. Przed rozpoczęciem praktyki student otrzymuje niezbędne dokumenty, tj. porozumie-

nie o organizacji praktyk studenckich z daną firmą, bądź urzędem, skierowanie            

i  dzienniczek praktyk. 

4.  Do obowiązków studenta w zakresie odbywania praktyk należy: 

 zgłoszenie się w wyznaczonym terminie do miejsca odbywania praktyki; 

 odbycie obowiązkowych szkoleń, wymaganych przez zakład pracy; 

 stosowanie się do obowiązujących w miejscu odbywania praktyk regulaminów          

i przepisów; 

 stosowanie się do poleceń przełożonego i zakładowego opiekuna praktyk; 

 przestrzeganie tajemnicy służbowej; 

 zawiadamianie zakładu pracy i opiekuna praktyk o nieobecności na praktyce i jej 

przyczynach; 

 realizowanie programu praktyki. 

 

5. ZALICZENIE PRAKTYKI 

1. Student odbywający praktykę obowiązany jest prowadzić dzienniczek praktyk, w któ-

rym odnotowuje swoje codzienne czynności, ważniejsze informacje, zapisy analitycz-

ne oraz swoje uwagi i opiekuna praktyki.  

2. Ostatniego dnia praktyki student ma obowiązek uczestniczenia w konfrontacji słownej 

z opiekunem praktyki, w celu omówienia zrealizowanego programu praktyki i otrzy-

mania zaświadczenia z oceną praktyki.  

3. Praktyka kończy się zaliczeniem przed Komisją kierunkową, powołaną przez Dzieka-

na Wydziału Przyrodniczego, bądź Kierownika Ośrodka Praktyk Studenckich. 

4.  Student zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej lub pro-

wadzący własną działalność gospodarczą, związaną z kierunkiem studiów może, ubie-

gać się o zaliczenie wykonanej pracy jako praktyki po przedstawieniu zaświadczenia  

o zatrudnieniu i zakresie świadczonej pracy lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej. 

5. Student może ubiegać się o zaliczenie praktyki odbywanej poza granicami kraju         

w oparciu o przedstawiony i uprzednio zaakceptowany program praktyki, zaświadcze-

nie o odbyciu praktyki oraz sprawozdanie z jej przebiegu (dzienniczek praktyk). 

     

 



 


