
MODUŁ PRAKTYK W 
ISAPS 3.0

INFORMACJA DLA 
STUDENTA



LOGOWANIE DO SYSTEMU1.



Zgłoszenie miejsca praktyk oraz 
wypełnienie Karty Praktyk odbywa 
się za pośrednictwem strony iSAPS
3.0 (new.isaps.pl)
_______________________________
Należy się zalogować na platformę za 
pomocą adresu e-mail i hasła.



Wybrać zakładkę „Praktyki”



Wybrać zakładkę „Lista praktyk”



W tym miejscu będą się pojawiać wszystkie zgłoszone praktyki.



ZGŁOSZENIE MIEJSCA PRAKTYK2.



Aby zgłosić nowe miejsce praktyki, należy kliknąć przycisk „Wstaw”.



Otwiera się menu dodawania nowego miejsca praktyk. Należy wypełnić wszystkie
pola. „NIP” i „REGON” pojawiają się tylko jeżeli jest wybrany kraj „Polska”.



Po kliknięciu na rozwijaną listę 
pojawi się lista praktyk przypisanych 
do konta studenta. Przy wyborze 
należy zwrócić szczególną uwagę, 
która praktyka jest zgłaszana.



Forma realizacji praktyki (należy 
wybrać właściwą dla danej praktyki):
• Samodzielna organizacja praktyki –

praktyki realizowane w miejscu 
wskazanym przez Studenta

• Praca zawodowa – praktyka 
zaliczana na podstawie 
doświadczenia zawodowego lub 
płatnego stażu.

• Własna działalność gospodarcza
• Porozumienie Uczelni z 

Praktykodawcą – praktyka 
realizowana w miejscu wskazanym 
przez Instytut/Katedrę

Liczba godzin pojawia 
się automatycznie, nie 
można jej edytować



Przykład wypełnionego formularza zgłoszenia miejsca praktyki   

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól 
należy zatwierdzić formularz klikając na „Zapisz”.



Po zapisaniu formularza praktyka pojawia się na liście praktyk. 
Zgłoszenie trafia do akceptacji przez właściwego Opiekuna 
Merytorycznego.
Dopiero po zaakceptowaniu miejsca praktyk przez Opiekuna 
Merytorycznego możliwe jest rozpoczęcie praktyki oraz 
założenie Karty Praktyk.



Nazwa praktyki i 
nazwa firmy pobrane 
z formularza

Właściwy Opiekun 
Merytoryczny: 
osoba weryfikująca 
miejsce praktyk

Status miejsca praktyk 
„oczekuje” oznacza, że 
Opiekun jeszcze nie 
zweryfikował miejsca. 
Status karty „nie dotyczy” 
oznacza, że jeszcze nie była 
założona Karta Praktyk.

Dane można 
edytować do 
momentu 
akceptacji miejsca 
przez Opiekuna



Miejsca praktyk mają różne statusy:

1. „OCZEKUJE”: miejsce praktyk oczekuje na weryfikację i akceptację 
przez Opiekuna.

2. „ZAAKCEPTOWANY”: Opiekun wyraził zgodę na odbycie praktyki 
w danym miejscu – Student może rozpocząć praktykę i założyć 
Kartę Praktyk.

3. „ODRZUCONY”: odrzucenie zgłoszonego miejsca przez Opiekuna. 
Brak możliwości edycji miejsca praktyki.  



WAŻNE!

Opiekun Merytoryczny może nie wyrazić zgody na 
realizację praktyki we wskazanej przez Studenta 
placówce. Informacja o powodzie odrzucenia pojawia się 
w polu „Uwagi” (pod warunkiem, że Opiekun zostawił 
komentarz). „Odrzuconego” miejsca nie można 
edytować, należy na nowo zgłosić inne miejsce do danej 
praktyki poprzez przycisk „Wstaw”.



Po wyrażeniu zgody Opiekuna na odbycie praktyki 
status miejsca zostaje zmieniony na 
„zaakceptowany”. Student może rozpocząć 
praktykę i założyć Kartę Praktyk (przycisk „Karta”). 



UMOWA O PRAKTYKĘ3.



WAŻNE!

Jeżeli jako forma praktyki została wybrana opcja „Samodzielna 
realizacja praktyki” lub „Porozumienie Uczelni z Praktykodawcą”, przed 
rozpoczęciem praktyki musi zostać podpisana umowa o praktykę. 

Pracownia Kształcenia Praktycznego (PKP) automatycznie otrzymuje 
informację przez iSAPS 3.0 na podstawie danych z formularza zgłoszenia 
miejsca praktyk i wystawia umowę. Tylko dla zaakceptowanego przez 
Opiekuna Merytorycznego miejsca istnieje możliwość wystawienia 
umowy. 



WAŻNE!

Po wystawieniu umowy przez PKP na stronie powitalnej iSAPS 3.0 w 
sekcji Przypomnienia/Ostrzeżenia pojawi się komunikat, o możliwości 
odbioru przygotowanych dokumentów. Prośby o wysłanie dokumentów 
pocztą tradycyjną lub upoważnienia do obioru dokumentów przez 
osobę trzecią nadal należy zgłaszać mailowo na adres: praktyki@byd.pl

Po odebraniu umowy należy odhaczyć komunikat o potwierdzeniu 
odbioru, który pojawi się w zakładce „lista praktyk”.

mailto:praktyki@byd.pl


WYPEŁNIENIE KARTY PRAKTYK4.



Po kliknięciu przycisku „Karta” otwiera się okno tworzenia Karty Praktyk. 

Należy zaznaczyć datę rozpoczęcia 
i zakończenia praktyki. 

Dane nieedytowalne, 
zaciągnięte z formularza 
miejsca praktyk.

Należy wpisać dane przebiegu praktyk, zgodne z 
założeniami programu praktyk i profilu działalności 
firmy. Zbyt krótki lub niedbały opis realizowanych 
na praktyce zadań może skutkować niezaliczeniem 
praktyki przez Opiekuna!

Należy wpisać dane Opiekuna po stronie Praktykodawcy.



Po kliknięciu przycisku „Zapisz”, Karta Praktyk staje się widoczna dla Opiekuna 
Merytorycznego. Kartę, po zapisaniu, można wydrukować w momencie akceptacji jej 
przez Opiekuna. Statusy Karty są takie same, jak w przypadku miejsca praktyk. 

Komentarz do „odrzuconej” Karty pojawia się w miejscu „Uwagi”. Odrzuconą Kartę 
można edytować, zaakceptowanej – nie można. 



Po zaakceptowaniu Karty przez Opiekuna, 
wydrukowaniu jej i podpisaniu przez 

Praktykodawcę oraz przekazaniu do Opiekuna 
oryginałów dokumentów wymaganych 

programem praktyk, Opiekun wpisuje zaliczenie 
do karty okresowych osiągnięć studenta. 

Tylko pojawienie się zaliczenia na karcie 
okresowych osiągnięć oznacza zaliczenie praktyki.



Pytania, problemy, nieprawidłowości i wątpliwości 
związane z dokumentacją oraz funkcjonowaniem 

modułu praktyk na stronie iSAPS 3.0 prosimy zgłaszać 
mailowo na adres: praktyki@byd.pl

Kwestie merytoryczne i zaliczeniowe należy 
konsultować z Opiekunem Merytorycznym praktyki, a w 

przypadku braku z nim kontaktu zgłaszać ten fakt do 
właściwego Instytutu/Katedry.
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