
REGULAMIN  PRAKTYK ZAWODOWYCH 
Uniwersytet Rzeszowski  

Kolegium Nauk Humanistycznych 
Instytut  Muzyki -  Kierunek: Instrumentalistyka  

§1  

Postanowienia ogólne  

1. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia studentów                    
w Kolegium Nauk Humanistycznych na kierunku Instrumentalistyka i są prowadzone        
w oparciu  o następujące podstawy prawne: 

- Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

- Uchwała nr 450/05/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 maja 2019 r. 
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim 

- Zarządzenie Nr 60/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 października  
2019 r. w sprawie: organizacji programowych praktyk zawodowych. 

2. Celem praktyk zawodowych  jest  pogłębienie wiedzy, umiejętności i  kompetencji 
społecznych osiągniętych przez studenta w  procesie kształcenia, umożliwiających mu 
samodzielną pracę zawodową, rozwijanie umiejętności pracy w zespole oraz pomoc 
w sprecyzowaniu zainteresowań zawodowych.  

3. Każdy student jest zobligowany do realizacji praktyk zawodowych ujętych                           
w harmonogramie studiów. 

§2 

Organizacja i przebieg praktyk zawodowych 

1. Student kierunku Instrumentalistyka prowadzonego przez Instytut Muzyki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego zobowiązany jest zrealizować w całym toku studiów 720 godzin praktyk 
zawodowych. 

2. Praktyki powinny być realizowane w  ciągu sześciu semestrów studiów I  stopnia (120 
godzin praktyk zawodowych w semestrze).  



3. Przewiduje się następujące formy odbywania praktyk zawodowych: 

- czynny udział w kursach, warsztatach, seminariach muzycznych, lekcjach mistrzowskich 

- realizacja projektów artystycznych (m.in. audycje muzyczne, recitale,  dokonywanie 
nagrań). 

- praca w charakterze akompaniatora w szkołach muzycznych oraz w ramach zajęć chóru i 
emisji głosu prowadzonych przez Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego  

- realizacja oprawy muzycznej podczas wydarzeń roku liturgicznego 
  

§3 

Obowiązki koordynatora praktyk 

1. Koordynator praktyk zobowiązany jest do: 

- zapoznania studentów z celem praktyk, zasadami ich realizacji, obowiązkami studenta 
podczas odbywania  praktyk, wymaganą dokumentacją zaliczeniową  

- wskazania instytucji, w których istnieje możliwość odbycia praktyk 

- weryfikacji posiadanego przez studenta ubezpieczenie NNW zawartego na okres trwania 
praktyk 

§4 

Obowiązki studentów 

1. Studenci zobowiązani są do zawarcia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków (NNW) na okres trwania praktyk (we własnym zakresie i na własny koszt).  
Brak zawarcia przez studenta umowy ubezpieczenia uniemożliwia odbycie praktyki 
zawodowej. 

§5 

Warunki zaliczenia praktyk 

1.Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest przedłożenie koordynatorowi 
dokumentacji z przebiegu praktyki (dziennika praktyk zawodowych oraz sprawozdania) w 
nieprzekraczalnym terminie pięciu dni od dnia zakończenia semestru. 

2.Dziennik praktyki zawodowej potwierdza osoba monitorująca poszczególne zajęcia 
(opiekunowie z instytucji, w której student odbywa praktykę) 



3. Sprawozdanie sporządzone przez studenta jest syntetycznym opisem odbytych praktyk    
i powinno zawierać: temat przedsięwzięcia realizowanego w ramach praktyk, cel, analizę 
i ewaluację   (m.in. mocnych i  słabych stron osiągniętych przez studenta efektów) oraz 
refleksję własną. 

§6 

Informacje końcowe 

1.Regulamin Praktyk oraz załączniki niezbędne do zaliczenia praktyki znajdują się na 
stronie Instytutu Muzyki w zakładce Praktyki Programowe. 

   
  

  

  


