FAQ – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
1. Czy muszę odbyć praktykę w semestrze letnim, a może mogę odbyć
praktykę wcześniej, już w semestrze zimowym?
Zgodnie z § 2 Regulaminu studenckich praktyk zawodowych (załącznik nr 2
do uchwały nr 72/2010-2011) praktyki są odbywane zgodnie z planem
studiów, co oznacza konieczność odbycia praktyki wyłącznie w semestrze
letnim IV roku – zgodnie z planem studiów na dany rok akademicki.
2. Gdzie mogę otrzymać dziennik praktyk?
Proszę zgłosić się do Dziekanatu i poprosić o wydanie dzienniczka.
3. Zapominałem dopilnować zamieszczenia w moim dzienniczku praktyk
opinii na mój temat, czy mogę rozliczyć praktyki?
Zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 2 Regulaminu studenckich praktyk zawodowych do
obowiązków studenta należy czuwanie nad prawidłowym wypełnieniem
dzienniczka praktyk.
Za rzetelne wypełnienie dzienniczka praktyk uważa się: poświadczenie
odbycia 15 dni praktyki po 8 godzin (120 godzin łącznie), opisanie czynności
podejmowanych w poszczególnych dniach odbywanej praktyki, uzyskanie
opinii o praktykancie w rubryce „Uwagi zakładów pracy” (por. §10 ust. 4
Regulaminu). Powinien Pan uzupełnić dzienniczek zgodnie z wymogami, pod
rygorem jego nieuwzględnienia i braku uzyskania zaliczenia praktyk.
4. Odbyłam już praktykę, jednak zapomniałam zawrzeć porozumienie, a
moja praktyka nie była odbywana w ramach umowy o pracę czy umowy
cywilnoprawnej. Co teraz? Czy porozumienie może być podpisane przez
Pełnomocnika po odbyciu przeze mnie praktyki?
Niestety, odbyta przez Panią praktyka nie spełnia wymogów i nie zostanie
zaliczona. Opiekun praktyk z całą pewnością nie przychyli się do Pani prośby
o podpisanie egzemplarza porozumienia z datą wsteczną. Zgodnie z § 9
Regulaminu studenckich praktyk zawodowych, porozumienie jest zawierane
PRZED rozpoczęciem praktyki. Do odbycia praktyki student może przystąpić
dopiero PO podpisaniu porozumienia przez obie strony.
5. Czy praktyka odbywana na podstawie umowy wolontariatu zostanie
zaliczona?
Tak, jak wskazuje § 14 w zw. z § 13 Regulaminu studenckich praktyk
zawodowych, odbywanie praktyki w ramach wolontariatu, poświadczone
stosownym zaświadczeniem (por. pkt V.3 Informacji) podlega zaliczeniu na
poczet studenckich praktyk zawodowych. Umowę wolontariatu można
zawrzeć z podmiotem określonym przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku,
Nr 96, poz. 873, ze zm.).

6. Czy muszę odbyć praktykę w sądzie, a następnie poza sądem?
Nie, praktyka w wymiarze 15 dni może zostać odbyta w całości poza sądem.
Warunkiem uznania takiej praktyki jest istnienie podstawy umownej
(porozumienia lub umowy o pracę czy cywilnoprawnej).
7. Czy mogę odbyć 10 dni praktyki w Kancelarii Notarialnej, a następnie 5
dni w sądzie?
Z dotychczasowych doświadczeń współpracy z sądami wynika, Że sądy
przyjmują studentów na praktykę w wymiarze 15 dni lub większym. Krótsza
praktyka – ze względu na przeprowadzane w sądach szkolenia i procedury
wdrożeniowe – jest niecelowa.
8. W jakich podmiotach – poza sądem – mogę odbyć praktykę?
Jak wskazuje § 13 Regulaminu studenckich praktyk zawodowych, student
może odbywać praktykę u podmiotów innych niż sąd powszechny, o ile rodzaj
aktywności lub pracy odpowiada celowi praktyk zawodowych i zapewnia
realizację ustalonego programu praktyk. W praktyce honorowane jest
odbywanie praktyki w: kancelarii adwokackiej, kancelarii radcowskiej,
kancelarii notarialnej, kancelarii komorniczej, prokuraturze, urzędzie
centralnego lub terenowego organu administracji państwowej względnie w
jednostce samorządu terytorialnego, działach prawnych przedsiębiorstw,
banków, fundacji lub stowarzyszeń. W przypadku praktyki w podmiotach
innych niż kancelarie, prokuratury czy urzędy warto jednak upewnić się
przedtem, czy planowana praktyka zostanie uznana za zgodną z programem
praktyk i Regulaminem i w konsekwencji zaliczona.
9. Prokuratura, w której planuję praktykę, wymaga przedstawienia przeze
mnie porozumienia już podpisanego przez Opiekuna praktyk, gdy
tymczasem Regulamin studenckich praktyk zawodowych wskazuje, że
porozumienie jest podpisywane przez Opiekuna na końcu. Co robić?
Proszę skonsultować się z Opiekunem praktyk. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach może odstąpić od wymogu podpisywania porozumienia na
końcu.
10. Wysłałam zgłoszenie na praktyki sądowe drogą elektroniczną. Co dalej?
Jeżeli zgłoszenie zawiera wszystkie niezbędne informacje, proszę oczekiwać
na powierzenie przez Opiekuna, że deklarowana przez Panią praktyka jest
możliwa do zrealizowania w określonym terminie. Jeżeli taka praktyka – z
powodu wyczerpania limitu – nie jest możliwa, Opiekun niezwłocznie Panią o
tym poinformuje.
11. Chciałabym odbyć praktykę w Sądzie Okręgowym, czy to możliwe?
Jest to możliwe, jednak proszę mieć na uwadze, że Sądy Okręgowe
organizują praktyki przede wszystkim dla aplikantów i mogą nie dysponować

wolnymi miejscami dla studentów. Co do zasady studenckie praktyki
zawodowe odbywane są w sądach rejonowych.
12. Chciałabym odbyć praktykę w sądzie rejonowym w obszarze
właściwości miejscowej Sądu Okręgowego w Kielcach, Warszawie oraz
Wrocławiu. Czy obowiązują mnie te same zasady, co innych studentów
zgłaszających się na praktykę?
Nie, w okręgach tych Sądów Okręgowych obowiązują szczególne zasady
odbywania praktyk. Proszę skontaktować się z Opiekunem praktyk i liczyć się
z dłuższym okresem oczekiwania na praktykę.

