
ZALICZENIE PRAKTYK „KROK PO KROKU” 

1. Sprawdź, czy masz ubezpieczenie NNW. Jeśli nie – wejdź do zakładki 

Student>Ubezpieczenie dla studentów 

2. Wybierz miejsce odbywania praktyk  

• Znajdź sam firmę/instytucję, w której chcesz odbyć praktyki (o działalności 

zgodnej z profilem Twoich studiów: patrz Regulamin Praktyk) 

• Sprawdź ofertę Wydziału Nauk Społecznych (na stronie Wydziału) 

• Weź udział w działaniach Kół Naukowych i organizacji studenckich SGGW 

albo projekcie badawczym prowadzonym przez Pracowników WNS SGGW 

2.  Uzgodnij swój wybór z Pełnomocnikiem ds. Praktyk 

3. Ustal z wybraną instytucją, czy i kiedy możesz odbyć tam praktyki oraz co będziesz tam 

robił 

4. Wydrukuj dokumenty praktyk ze strony Wydziału (zakładka Student>Podania i 

dokumenty): 

• Porozumienie w sprawie praktyk (Zał. 1) i formularz praktyk (Zał 

2.) – wydrukuj w dwóch egzemplarzach.  

• Porozumienie (oba egzemplarze) – wypełnij, zanieś do podpisu 

Opiekuna Twoich praktyk w wybranej Firmie/Instytucji. Na Uczelni 

obydwa egzemplarze podpisuje Pełnomocnik ds. Praktyk oraz Dziekan. 

Podpisane porozumienie: jedną kopię zanieś do Firmy, drugą – dostarcz 

Pełnomocnikowi ds. praktyk  

• Formularz praktyk (zał. 2) –wydrukuj dwie kopie i wypełnij je wraz z 

Opiekunem Twoich praktyk w wybranej Firmie/Instytucji. Ustalcie 

razem z Opiekunem Twoje zadania podczas praktyk i wpiszcie je do 

formularza. Opiekun praktyk podpisuje oba egzemplarze. Na Uczelni 

obie kopie podpisuje Pełnomocnik ds. Praktyk. Jedną kopię dostarcz 

pełnomocnikowi ds. Praktyk, drugą dostarcz Firmie/Instytucji 

• Zaświadczenie o odbyciu praktyk (załącznik 3) też wydrukuj w dwóch 

egzemplarzach. Po zakończeniu praktyk poproś Twojego Opiekuna 

praktyk w Firmie/ Instytucji o zaznaczenie, jak dobrze radziłeś sobie 

podczas praktyk (1,2,3), poproś o Jego podpis i pieczęć. Jedną kopię 

załącznika nr 3. dostarcz Pełnomocnikowi ds. Praktyk. Druga jest dla 

Ciebie 

• Uwaga! Jeśli od co najmniej roku pracujesz w instytucji związanej z: 

badaniami społecznymi, rozwiązywaniem problemów społecznych, 

organizacją życia społecznego, zarządzaniem zespołem ludzi, mediami, 

komunikacją społeczną, administracją, możesz ubiegać się o zaliczenie 

praktyk na podstawie umowy o pracę. W takim wypadku wydrukuj 

załącznik nr 4 i zanieś go Pełnomocnikowi ds. Praktyk wraz z 

zaświadczeniem o zatrudnieniu pobranym od Twojego Pracodawcy 

• Po odbyciu praktyk opracuj raport z praktyk i dostarcz go 

Pełnomocnikowi ds. Praktyk   


