
Praktyki na kierunku Administracja ANS w Tarnowie w pytaniach i odpowiedziach 

 

1. Kiedy mamy odbyć praktyki - w czwartym semestrze studiów na I stopniu oraz po I roku 

studiów (II semestr) na II stopniu. 

2. Ile trwają praktyki – na I stopniu jest to 720 h zegarowych, liczone nie więcej, niż 6 h 

zegarowych dziennie i 30 h zegarowych w tygodniu. Oczywiście dotyczy to osób, którzy w 

dni robocze nie pracują zawodowo. Na II stopniu jest to 360 h zegarowych. 

3. Czy podczas odbywania praktyk opłacamy normalnie studia - tak, oczywiście. 

Harmonogram zajęć na I stopniu przewiduje całkowicie pusty semestr, aby ułatwić studentom 

odbycie praktyki. W tym okresie nadal jesteście Państwo studentami i tylko dzięki temu 

zostaniecie przyjęci na praktyki, jesteście też objęci ubezpieczeniem w trakcie praktyk. 

Semestr ten zaliczacie Państwo na 27 punktów ECTS na podstawie praktyk. Nie jest to 

"dziura w życiorysie studenckim". 

4. Kto może wnioskować o uznanie pracy lub stażu na poczet praktyk –osoby, które w ciągu 

ostatnich 5 lat zyskały doświadczenia zawodowe w ramach zatrudnienia, samo zatrudnienia, 

stażu lub wolontariatu. Nie dotyczy to praktyk realizowanych w szkole średniej. Osoby 

pracujące mogą natomiast wnioskować do Dziekana o możliwość odbywania praktyki w 

miejscu pracy. Warunkiem jest taki charakter wykonywanych obowiązków, który pozwoli na 

pełne zrealizowanie efektów kształcenia. W trakcie wykonywania praktyki w miejscu pracy 

należy prowadzić dzienniczek praktyk. Liczba godzin takiej pracy musi się równać liczbie 

godzin praktyki.  

5. Czy można później zacząć praktykę – można, oczywiście w porozumieniu z opiekunem 

praktyk. Nieprzekraczalne ramy czasowe są takie, że należy: zakończyć praktykę, uzyskać 

komplet podpisanych dokumentów (dzienniczek, karta praktyk, drugi egzemplarz 

porozumienia), oddać te dokumenty opiekunowi praktyk oraz uzyskać jego podpisy w 

indeksie i na karcie egzaminacyjnej najpóźniej do 30 września. Późniejsze zakończenie 

praktyk wymaga zgody Dziekana. 

6. Czy prowadząc działalność gospodarczą i zatrudniając jedną osobę można to zaliczyć jako 

praktykę? Czy jest to tylko możliwe w ramach pracy w jednostce administracji publicznej? - 

to zależy od decyzji opiekuna praktyk oraz dziekana. Możliwość odbywania praktyki w 

miejscu pracy może wystąpić w przypadku pracy w podmiocie innym, niż jednostka 

administracji publicznej, pod warunkiem, że wykonuje się obowiązki pracownicze, które 

pokrywają program praktyk. Powinno to zostać potwierdzone stosownym oświadczeniem 

pracodawcy. W przypadku własnej działalności gospodarczej problemem jest to, że samemu 

należałoby za siebie podpisać oświadczenie że wykonuje się takie obowiązki w ramach 

swojej firmy. Jest to dość wątła podstawa i raczej się tego nie praktykuje. 

7. Czy jako funkcjonariusz Policji mogę ubiegać się o zwolnienie z praktyk zawodowych? –

Można odbywać praktykę w miejscu pracy jako policjant, jeśli Dziekan wyrazi zgodę na 

wniosek studenta. Można również wystąpić o zaliczenie dotychczasowego doświadczenia 



zawodowego na poczet praktyk. Jako opiekun praktyk zawsze opiniuję pozytywnie 

funkcjonariuszom Policji takie wnioski. Rzecz jasna należy przedstawić stosowne dokumenty 

na potwierdzenie służby.  

8. Jeżeli ktoś pracuje w prywatnej firmie jako pracownik administracyjno biurowy to może 

być zwolniony z praktyki? – można wystąpić o odbywanie praktyki w miejscu pracy, jeśli 

pracodawca potwierdzi zakres obowiązków pokrywający się z programem praktyk i opiekun 

praktyk wyda pozytywną opinię na tej podstawie, a następnie Dziekan zatwierdzi wniosek 

studenta. Można również wystąpić o zaliczenie doświadczenia zawodowego na poczet 

praktyk. 

9. Czy istnieje jakiś zakres miejsc pracy w których nie możemy odbyć praktyki?- formalnie 

takiego wykazu "miejsc zakazanych" nie ma. Liczy się zakres wykonywanych obowiązków. 

Przykładowo, jeżeli ktoś pracuje jako kasjer lub jako ochroniarz to raczej nie da się tego 

podciągnąć pod nasz program praktyk. Pracodawca może jednak powierzyć takiemu 

pracownikowi wykonywanie obowiązków administracyjnych, które z tym programem się 

pokryją.  

10. Czy szkoła proponuje miejsca praktyk? - uczelnia proponuje miejsca praktyk. Do wyboru 

miedzy innymi: sąd, policja, prokuratura, urząd miasta Tarnowa, urzędy skarbowe, zakład 

karny. Z zastrzeżeniem, ze niestety względu na pandemię nie jest pewne, czy praktyki w tych 

instytucjach się odbędą. W przypadku studentów na I stopniu, należy się zadeklarować i 

wpisać na listę przekazywaną przez starostów kierownikowi praktyk (dr Norbert Szczęch), 

który organizuje praktyki w instytucjach. Można zaproponować dwie opcje: podstawową i 

rezerwową, gdzie student chciałby odbywać praktyki. Uczelnia nie gwarantuje, że uda się 

posłać studenta w jedno z tych miejsc, ale przed pandemią zawsze było to w praktyce 

możliwe. 

11. Jak wygląda sytuacja w przypadku nie znalezienia praktyk przez studenta czy szkoła 

wyznacza miejsce odbywania praktyk? – uczelnia nie wyznacza miejsca praktyk. Należy się 

zadeklarować albo na praktyki organizowane przez ANS w instytucjach albo znaleźć sobie 

praktyki samemu. Jeśli się nie zadeklarowało na praktyki grupowe w wyznaczonym terminie 

(studenci mają na to bardzo dużo czasu), to jest to równoznaczne z tym, że będzie się je sobie 

załatwiać samemu. Oczywiście, jeśli ktoś ze stosunkowo niewielkim opóźnieniem prosi o 

dołączenie do praktyk grupowych, to staram się pomóc takiej osobie i zazwyczaj się to udaje. 

Uczelnia nie może jednak niestety wyznaczyć miejsca praktyk w instytucjach studentom, 

którzy na koniec semestru stwierdzą, że jednak nie potrafili znaleźć sobie praktyki. Jest tak 

dlatego, że instytucje przyjmują grupy ludzi na określone terminy, nie są zainteresowane 

przyjmowaniem pojedynczych osób - chyba, że ktoś ustali to osobiście, ale wtedy odbywa się 

to w ramach załatwiania sobie praktyki samemu. Należy jednak zawsze zwrócić się o pomoc 

w tej sprawie do opiekuna praktyk, gdyż być może np. jakieś jednostki ogólnouczelniane lub 

dziekanaty będą potrzebowały kogoś na praktykę. 

12. Czy możemy zacząć realizować praktyki już teraz (semestr zimowy), czy musimy czekać do 

kolejnego semestru, zgodnie z harmonogramem - można wcześniej zacząć praktykę, ale 



wymaga to zgody dziekana. Podanie powinno najpierw zostać zaopiniowane pozytywnie 

przez opiekuna praktyk. 

13. Jak wygląda kwestia opiekuna praktyk? Kto może być opiekunem praktyk w placówce 

odbywanych praktyk?- zakładowym opiekunem praktyk z ramienia praktykodawcy może być 

tak naprawdę każda osoba wskazana przez podmiot przyjmujący na praktyki, aczkolwiek 

zakłada się, że będzie to pracownik tego podmiotu. 

14. Czy istnieje możliwość zwolnienia z praktyk ze względu na pracę? (chodzi o to jak ktoś 

pracuje w innej niezwiązanej z naszym profilem branży i nie ma czasu na odbycie praktyki)- 

nie ma takiej możliwości, gdyż doświadczenie zawodowe będące podstawą do zaliczenia na 

poczet praktyk musi się pokrywać z programem praktyk zawodowych. 

15. Co z osobami poważnie chorymi, z niepełnosprawnościami? – można wystąpić do 

Dziekana po uzyskaniu pozytywnej opinii opiekuna praktyk o zatwierdzenie indywidualnego 

planu praktyk uwzględniającego sytuację życiową danej osoby. 

 

 

Na podstawie pytań studentów opracował dr Norbert Szczęch 

Jeśli są jakieś inne pytania, proszę je kierować mailowo na adres: 

norbert.szczech@wp.pl 


