Zarządzenie nr 1/09/2018
Rektora Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu
z dnia 30 września 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm.) zarządza się, co
następuje:

§ 1.
Wprowadza się Regulamin studenckich praktyk zawodowych, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
1. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości
Kształcenia.
2. Zobowiązuje się Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia do podania Regulaminu do
wiadomości i wglądu wykładowcom, studentom oraz wszystkim zainteresowanym w sposób
zwyczajowo w Uczelni przyjęty.
§ 3.
Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Rektora Europejskiej
Uczelni Społeczno – Technicznej w Radomiu (dawniej: Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i
Technicznych w Radomiu) z dnia 22 listopada 2007 roku w przedmiocie wprowadzenia
Regulaminu praktyk studenckich.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

Rektor EUST w Radomiu

…………………………….
dr Maria Pierzchalska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1/09/2018
Rektora EUST z dnia 30 września 2018 r.

REGULAMIN ODBYWANIA
STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH
W EUROPEJSKIEJ UCZENI SPOŁECZNO- TECHNICZNEJ
W RADOMIU
§ 1.
Europejska Uczenia Społeczno- Techniczna w Radomiu, zwana dalej Uczelnią organizuje
studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej praktykami, w oparciu o następujące akty
prawne:
a) ustawę z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
b) obowiązujące standardy kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów (jeśli
dotyczy);
c) Regulamin Studiów Europejskiej Uczeni Społeczno – Technicznej w Radomiu.

§ 2.
1. Studenckie praktyki zawodowe stanowią integralną część kształcenia w Europejskiej
Uczeni Społeczno-Technicznej w Radomiu bez względu na studiowany kierunek
studiów.
2. Pod pojęciem:
a) „praktyki

pedagogiczne”

rozumie

się

praktyki

na

kierunkach

studiów

przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela;
b) „praktyki zawodowe” rozumie się praktyki inne niż pedagogiczne.
3. Praktyki odbywają się po pierwszym roku studiów.
4. Praktyki studenckie są realizowane w krajowych i/lub zagranicznych instytucjach,
zwanych dalej zakładami pracy, a także na Uczelni.
5. Przebieg praktyki oraz jej miejsce są ściśle związane z kierunkiem i specjalnością
kształcenia studenta.
6. Praktyki realizowane są zgodnie z ustalonym Programem praktyk.

§ 3.
1. Czas trwania praktyk na poszczególnych kierunkach studiów wynosi nie mniej niż:
a) 6 miesięcy – w przypadku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym:
b) 3 miesiące – w przypadku studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym;
c) 6 miesięcy – w przypadku studiów jednolitych studiów magisterskich o profilu
praktycznym.
2. Uczelnia na podstawie list studentów z poszczególnych specjalności studiów:
a) wydaje studentom imienne skierowania na praktykę (załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu) oraz dzienniczek praktyk, w którym student
systematycznie dokumentuje przebieg praktyki oraz czas jej trwania;
b) podpisuje porozumienia z instytucjami, w których studenci podejmują praktykę;
(załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).
3. W organizacji praktyk uczestniczą:
a) opiekun metodyczny z ramienia Uczelni – odpowiedzialny za nadzór, konsultacje i
zaliczenia praktyki;
b) dyrektor placówki – odpowiedzialny za wskazanie opiekuna praktyki z ramienia
zakładu pracy, dysponującego odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi.
4. Praktyki zawodowe mogą również odbywać się w jednostkach organizacyjnych
Uczelni (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu).
5. Studenci odbywający praktykę w wybranym przez siebie zakładzie pracy,
formalności związane z organizacją praktyk załatwiają samodzielnie.
§ 4.
1. Dziekani poszczególnych wydziałów powołują spośród nauczycieli akademickich
opiekunów studenckich praktyk zawodowych.
2. Do zakresu działania opiekuna praktyk należą:
a) zorganizowanie

w

odpowiednim

terminie

spotkania

ze

studentami

celem

poinformowania ich o zasadach organizacji praktyk studenckich;
b) określenie terminów rozliczenia się z praktyką i sposobu jej zaliczenia;
c) wpisanie do indeksu zaliczenia z praktyki po spełnieniu wszystkich wymogów;

d) przekazanie do dziekanatu dokumentów związanych z praktyką studenta.
3. Opiekun praktyk zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji związanej
z organizacją praktyk, w tym Porozumień miedzy Uczelnią a Zakładem pracy oraz
skierowań na praktykę.
4. Podczas trwania praktyki opiekun dydaktyczny pełni nadzór nad przebiegiem
praktyki, w szczególności nad jej zgodnością z programem praktyk.
5. Po zakończeniu praktyki opiekun sporządza formularz zaliczenia praktyki
i przekazuje go do dziekanatu (załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu).

§ 5.
1. Celem studenckich praktyk zawodowych jest :
a) poszerzenie zdobytej wiedzy;
b) zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez obserwację oraz wykonywanie
różnych zadań, które uzupełniają zajęcia prowadzone na danym kierunku studiów;
c) zapoznanie studentów z praktycznym ujęciem poznanych dotychczas zagadnień
teoretycznych;
d) ukształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej;
e) poznanie zasad organizacji pracy;
f) doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej;
g) zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego.
§ 6.
1. Studenci odbywający praktyki zawodowe zobowiązani są do:
a) realizacji programu praktyk zawodowych;
b) dokumentowania przebiegu praktyki poprzez systematyczne wypełnianie dzienniczka
praktyk;
c) stosowania się do poleceń kierownictwa placówki;
d) przestrzegania obowiązującego w danym zakładzie pracy regulaminu pracy;
e) wykonywania zadań stawianych przez opiekuna praktyki;
f) godnego reprezentowania Europejskiej Uczelni Społeczno – Technicznej w Radomiu.

§ 7.
1. Zaliczenie praktyki przez Uczelnię następuje po:
a) przedłożeniu przez studenta opiekunowi praktyk z ramienia Uczelni prawidłowo
wypełnionego dzienniczka praktyk zatwierdzonego pieczątką danej instytucji oraz
czytelnym podpisem opiekuna z ramienia zakładu pracy lub kierownika placówki, w
której realizowana była praktyka;
b) przedstawieniu w formie pisemnej opinii opiekuna praktyki z ramienia zakładu
pracy,

zawierającej

zaangażowania w

spostrzeżenia

dotyczące:

postawy,

wiedzy,

poziomu

wykonywana pracę, punktualności oraz merytorycznego

przygotowania studenta (załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu).
2. Formalnym zaliczeniem praktyki jest dokonanie wpisu w indeksie przez opiekuna
praktyk z ramienia uczelni.
3. Student zobowiązany jest do zaliczenia praktyki przed przystąpieniem
do egzaminu dyplomowego.
§ 8.
1. Opiekun praktyk, w porozumieniu z Dziekanem danego wydziału, może zaliczyć
studentowi, na poczet obowiązkowej praktyki zawodowej, wykonywaną przez niego
pracę zarobkową, w tym także za granicą, jeżeli jej charakter spełnia wymagania
programu praktyk obowiązującego na danym kierunku studiów oraz dotychczasowy
okres zatrudnienia jest nie krótszy niż podany w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
2. Wówczas w celu uzyskania zaliczenia student zobowiązany jest do złożenia
opiekunowi

praktyk

wniosku

o

zaliczenie

praktyki

oraz

dokumentów

potwierdzających zatrudnienie i jego charakter (załącznik nr 6 i nr 7 do niniejszego
Regulaminu).
3. Wniosek

studenta

o

zaliczenie

praktyki

jest

każdorazowo

indywidualnie

rozpatrywany w terminach określonych przez dziekana.
4. Dokumenty związane z zaliczaniem praktyki znajdują się w dziekanacie Uczelni w
teczce akt osobowych studenta.
§ 9.
1. Uczelnia nie pokrywa kosztów związanych z odbywaniem przez studenta praktyki
zawodowej.

2. Studenci powinni posiadać ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków na czas trwania praktyki. Ubezpieczenia dokonują we własnym zakresie
i na własny koszt.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem i kwestiach spornych
decyzję podejmują Dziekani poszczególnych wydziałów Europejskiej Uczeni
Społeczno-Technicznej w Radomiu.

