
Załączniki do Zasad odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia na Wydziale 

Historycznym na kierunku Historia: 

(dostępne w Internecie na stronie IH UW: www.ihuw.pl) 

 
1. Porozumienie w sprawie organizacji praktyki  
2. Ramowy program praktyki 
3. Zaświadczenie o odbyciu praktyki (do wypełnienia przez Firmę) 
4. Wzór wniosku o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia, prowadzenia 

działalności gospodarczej lub innych form działalności 
5. Sprawozdanie z działalności na rzecz UW 

 
 

Załącznik nr 1 

do Zasad odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia na Wydziale Historycznym na 
kierunku Historia  

http://www.ihuw.pl/


POROZUMIENIE  

w sprawie organizacji praktyk  

Nr ………- 082/......../200.. 

 
 
 

Dnia .............................. pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie 00-927,  

Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Uniwersytetem, reprezentowanym przez  

……………………………………………………………………………………………………………

……… 

a  

................................................................. z siedzibą 

..................................................................... zwanym dalej Firmą/Instytucją, reprezentowaną 

przez ......................................................................., zostało zawarte Porozumienie o 

organizacji praktyki Pana/i..............................................................., studenta/tki Wydziału 

Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Historia, w okresie od 

.................................. do ..................................  

o następującej treści: 

 

Art. 1 

1. Firma/Instytucja zobowiązuje się do: 

1) wyznaczenia opiekuna praktyki, który dookreśla zakres obowiązków praktykanta  

2) zapoznania studenta z regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy, 

ochrony przeciwpożarowej i innymi przepisami 

2. Firma/Instytucja  zobowiązuje się, że praktyka umożliwi studentowi realizację toku 

studiów. 

 
Art. 2 

1.   Uniwersytet zobowiązuje się do: 

1) skierowania studenta posiadającego ubezpieczenie od następstw 

nieszczęśliwych wypadków  

2) sprawowania opieki merytorycznej i organizacyjnej nad przebiegiem praktyki 

 

Art. 3 

Porozumienie może zostać rozwiązane w każdym czasie w trybie porozumienia stron. 

 

Art. 4 



Firma/Instytucja nie jest zobligowana do wypłaty wynagrodzenia za czynności wykonywane 

przez studenta w ramach praktyki i nie ponosi kosztów leczenia praktykanta. 

 

Art. 5 

Praktyka nie może odbywać się w warunkach szkodliwych dla zdrowia w rozumieniu przepisów 

prawa pracy. 

 
Art. 6 

 
Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszego Porozumienia rozstrzygają: ze strony Uniwersytetu – 

……………………………………., a ze strony Firmy/Instytucji .......................................................... 

 
Art. 7 

Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności. 

 
Art. 8 

Porozumienie niniejsze sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron.  



Załącznik nr 2 
do Zasad odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia na Wydziale Historycznym na kierunku 

Historia  

Ramowy program praktyki  

Pana/Pani  …………………………………………. 

Studentki/studenta  Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego na Kierunku Historia 
 

w Firmie/Instytucji ………………………………………………………. 

  w okresie od …............... do ................... w wymiarze …….  godzin 

 
 

Zakres obowiązków praktykanta 
 

 ……………………………………………………...................... 

 ……………………………………………………...................... 

 ……………………………………………………...................... 

 ……………………………………………………...................... 

 ……………………………………………………...................... 

 ……………………………………………………...................... 

 ……………………………………………………...................... 

 ……………………………………………………...................... 

 ……………………………………………………...................... 

 ……………………………………………………...................... 

 
 
 
 

..........................................      ….........................................

  

Pełnomocnik ds. praktyk      Firma/Instytucja 
(podpis i data)        (podpis, pieczątka i data) 
          

  
 
 
 

………………………………. 
       

Studentka/Student 
(podpis i data) 

 



       Załącznik nr 3 

do Zasad odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia na Wydziale Historycznym na kierunku 
Historia  

 
 

........................., dnia ......................... 

………………………………………….. 
Pieczęć firmy / Instytucji 

 

ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU PRAKTYKI 

 

Niniejszym zaświadcza się, że Pan/i/ ......................................................................., 

student/ka/ ................... roku studiów Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego 

na kierunku Historia, odbył/a/praktykę  w 

.................................................................................................. 
nazwa firmy / instytucji 

w ......................................................... w terminie od ............................. do ............................. 
      miasto 

w  wymiarze ............................. godzin. 
 

W czasie trwania praktyk student/ka/ zapoznał/a/ się z następującymi zagadnieniami: 

• .................................................................................................................................. 

• .................................................................................................................................. 

• .................................................................................................................................. 

• .................................................................................................................................. 

• .................................................................................................................................. 

• .................................................................................................................................. 

Ogólna opinia o praktykancie: 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

 
 
 
 

……........................................................................ 
         pieczęć i podpis osoby reprezentującej firmę / instytucję, data 



Załącznik nr 4 

do Zasad odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia na Wydziale Historycznym na 

kierunku Historia 

 

      ................................., dnia ......................... 

 

 

 

WNIOSEK O ZALICZENIE PRAKTYK NA PODSTAWIE  

ZATRUDNIENIA / PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ / INNYCH FORM 

DZIAŁALNOŚCI  

 

 

Jestem studentem/ką/ ...................... roku studiów stacjonarnych/niestacjonarnych 

(wieczorowych/zaocznych) Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego na 

kierunku Historia. 

 

Zwracam się z prośbą o zaliczenie mi obowiązku odbywania praktyk na podstawie 

zatrudnienia w zakładzie pracy/prowadzenia działalności gospodarczej/ innej działalności 

zgodnej z profilem kierunku studiów, co potwierdzam załączonym zaświadczeniem. 

 

       
 .................................................................... 

         Imię i nazwisko 

 

      
 .................................................................... 

               Podpis, data 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 niepotrzebne skreślić 



 
* niepotrzebne skreślić 

Załącznik nr 5 
do Zasad odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia na Wydziale Historycznym na kierunku 

Historia  
 
 
 
 

Sprawozdanie z działalności na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego  

 

Pan/Pani  …………………………………………. 

student/studentka  Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Historia 

w okresie od …............... do ................... odbywał/a w 

………………………………................... 

                                                               nazwa jednostki organizacyjnej 

praktykę zawodową w wymiarze …………….godzin i w jej ramach wykonał/a 

następujące prace i zapoznał/a się z następującymi zagadnieniami (wypełnia 

student/studentka): 

 

• .................................................................................................................................. 

• .................................................................................................................................. 

• .................................................................................................................................. 

• .................................................................................................................................. 

• .................................................................................................................................. 

 

 
Opinia osoby nadzorującej przebieg praktyki: 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………...                     
……........................................................................ 
     podpis studenta/studentki, data                                podpis osoby nadzorującej  
        

 
 



 

       

 

      

 

 

 

 

 

 

 

..........................................     .................................................... 

      
Uniwersytet        Firma/Instytucja 

         (podpis, pieczątka i data) 
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