REGULANIM PRAKTYK NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH
W INSTYTUCIE ANDRAGO-CENTUM
§1
Regulamin stosuje się do wszystkich słuchaczy wszystkich rodzajów studiów podyplomowych prowadzonych przez Instytut
Studiów Podyplomowych Andrago - Centrum w Kielcach zwany dalej „Instytutem”.
§2
Celem praktyk słuchaczy na studiach podyplomowych jest:
1. poszerzanie i weryfikacja wiedzy i umiejętności praktycznych zdobywanych na studiach podyplomowych oraz
kształtowanie kompetencji właściwych dla określonej specjalności studiów.
2. wieloaspektowe zapoznanie się z profilem działania podmiotu przyjmującego słuchacza na praktykę;
3. poznanie specyfiki pracy danego środowiska zawodowego;
4. stymulowanie aktywności i rozwijanie inicjatywy słuchacza, kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej
pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, komunikacyjnych i
interpersonalnych, a także przygotowanie słuchacza do samodzielności, sumienności w wykonywaniu obowiązków
służbowych i odpowiedzialności za powierzone mu zadania.
§3
1. Podstawą dla organizowania i odbywania praktyki jest obowiązujący na danym kierunku studiów podyplomowych
program kształcenia.
2. Praktyki stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają zaliczeniu na ocenę.
3. Odbywanie praktyki nie może kolidować z zajęciami i innymi przedsięwzięciami dydaktycznymi wynikającymi z
programu kształcenia i organizacji roku akademickiego.
4. Słuchacz wybiera samodzielnie miejsce odbywania praktyki.
§4
Zwolnienia z praktyki zawodowej:
1. Za odbycie praktyki zawodowej może być uznane wykonywanie pracy zawodowej studenta, o ile jej charakter jest
zgodny z kierunkiem studiów, a okres zatrudnienia nie jest krótszy od wymaganego czasu praktyki (nie może być
krótszy niż 3 miesiące).
2. Z praktyki mogą być zwolnieni studenci, którzy:
a)
Aktualnie są zatrudnieni w instytucji realizującej zadania zgodnie z wybraną specjalnością – kierunkiem
studiów.
b)
Pracowali w instytucjach wymienionych jako placówki szkolenia praktycznego dla poszczególnych
specjalności przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy i przedstawią opinię Dyrektora placówki, w której byli
zatrudnieni.
c)
Odbyli staż w placówce krajowej lub zagranicznej spełniający wymogi praktyki ciągłej potwierdzonej
odpowiednimi dokumentami.
3. Dopuszcza się różne udokumentowane formy pracy zawodowej – umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie,
własna działalność gospodarcza.
4. W celu zaliczenia pracy zawodowej na rzecz odbytej praktyki zawodowej student zobowiązany jest do złożenia w
siedzibie Instytutu podania z dokumentacją potwierdzającą ten fakt. Podanie wraz z dokumentacją powinno być
złożone przed rozpoczęciem praktyki zawodowej.
5. Podanie studenta w sprawie zaliczenia praktyki zawodowej jest rozpatrywane każdorazowo indywidualnie.
Rozstrzygnięcia w tej sprawie podejmuje Dziekan Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu .
§5
Obowiązki słuchacza w zakresie praktyk:
1. Słuchacz zobowiązany jest:
a) zapoznać się z zasadami realizacji praktyk na studiach podyplomowych;
b) ustalić miejsce praktyki oraz warunki organizacyjne jej odbywania;
c) ustalić we współpracy z opiekunem praktyki harmonogram realizacji praktyki;
d) odbyć praktykę w czasie wolnym od innych zajęć dydaktycznych w terminach przewidzianych w planie
studiów;
2. Podczas odbywania praktyki słuchacz zobowiązany jest do godnego reprezentowania uczelni, a w szczególności do:
a) przestrzegania ustalonych zasad realizacji praktyki, w tym ustalonego czasu odbywania praktyki i
zakresu zadań wynikających z programu praktyki;
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przestrzegania regulaminów obowiązujących w miejscu odbywania praktyki;
przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej;
przestrzegania określonych w miejscu odbywania praktyki klauzul ochrony danych i poufności
dokumentów;
e) sumiennego i starannego wykonywania zadań powierzonych w trakcie trwania praktyki;
f)
systematycznego prowadzenia Karty praktyk lub Dziennika praktyk, w którym szczegółowo opisuje
wykonane czynności, a także własne wnioski i spostrzeżenia.
Zadania zarejestrowane w Dzienniku praktyk muszą być potwierdzone przez osobę, pod której kierunkiem były w
danym ośrodku realizowane.
Po zakończeniu praktyki słuchacz przekazuje Dziennik praktyk, skierowanie oraz opinię do sekretariatu Instytutu
Studiów Podyplomowych Andrago Centrum celem uzyskania zaliczenia praktyki.
Prawidłowość odbycia praktyki na podstawie przedłożonych dokumentów ocenia Dziekan Wyższej Szkoły
Humanistyczo-Ekonomicznej w Brzegu
§6

Prawa studenta:
1. Wglądu w strukturę, organizację, metody i formy pracy w miejscu odbywania praktyk.
2. Hospitowania indywidualnych i grupowych zajęć w miejscu odbywania praktyk..
3. Samodzielnego planowania i realizacji wybranych zajęć/działań pod nadzorem opiekuna praktyki w miejscu ich
odbywania.
4. Uczestniczenia w zebraniach, naradach, szkoleniach pracowników w miejscu odbywania praktyk.
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§7
ZAKRES OBOWIĄZKÓW OPIEKUNA PRAKTYK W MIEJSCU ICH ODBYWANIA:
Ustala program i harmonogram praktyki.
Zapoznaje praktykanta z topografią, zapleczem i organizacją .
Zapoznaje z zasadami funkcjonowania placówki, procedurami i regulacjami prawnymi, w tym procedurami w
sytuacjach nagłych wypadków.
Zapoznaje z dokumentacją placówki i zakresem obowiązków poszczególnych pracowników.
Sukcesywnie wprowadza w pracę placówki oraz wszelkie pedagogiczne aspekty jej działalności (np. praca z
podopiecznymi, rodzicami/opiekunami, środowiskiem).
Z zachowaniem zasady poufności udostępnia niezbędne dane o podopiecznych placówki (np. środowisku rodzinnym).
Udziela informacji zwrotnych o mocnych i słabszych stronach praktykanta.
Doradza i wspiera studenta w pracy z podopiecznymi placówki.
Aktywizuje do konstruktywnego uczestniczenia w rozwiązywaniu problemów podopiecznych placówki.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Instytut Studiów Podyplomowych Andrago Centrum nie uczestniczy w kosztach związanych z organizacją i realizacją
praktyk słuchaczy na studiach podyplomowych.
Regulamin wchodzi w życie z dniem ………………………….

