NICZA
O - PRZYROD
WYZSZASZKOT.ASPOT,ECZN

im. %?rg/o@/*
w Lublinie

REGULAMIN
PRAKTYKSTUDENCKICH

LUBLIN 2OOB

L

Postanowienia ogdlne
Podstawowym zadaniem statutowym WyLszei Szkoly Spoleczno- Przyrodniczej im.
W. Pola w Lublinie jest ksztalcenie student6w w zakresie specjalnoScizawodo\,vychoyaz
praktyczne przygotowanie ich do wykonywania zawodu. fednym z wa2niejszych
sposob6wrealizacjitego celu s4 praktyki studenckie.
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1'. Rodzajei czastrwania zawodovvychpraktyk studenckichokre6lajEprogramy studi6w
dla poszczeg6lnych
kierunk6wi specjalno6ci.
2. Regulamin praktyk studenckich zostal opracowany zgodnie z przepisami
rozporz4dzeniaR.M. z dnia L2 sierpnia L991. r. w sprawie studenckich praktyk
zawodowych
[Dz.U. Nr 73 poz.323zp62n.zm.),orazustawyz dnia 26 czerwca!997r.
owyLszychszkolachzawodovvych
[Dz.U.Nr 96 poz.590zp62n.zm.).
3. Nale2yd42yedo tego,aby Studentwe wlasnymzakresieposzukiwalinstytucji,w kt6rej
odbqdziesiq praktyka. Samodzielno6iStudentapod tym wzglqdemnalezy uwahat,za
istotny elementrealizacjijednegoz podstawowychcel6w praktyki - przygotowaniado
wyj5ciapozamury Uczelnii rozpoczqciasamodzielnejaktywnoScizawodowej.Uczelnia
w ramach obowiqzuj4cychprzepis6wwspiera Studentaw sferze socjalnejpodczas
realizacjipraktyki stanowi4cejczqSeprogramustudi6w.
4. Uczelniasprawujenadz6rdydaktycznyi organizacyjnynad przebiegiempraktyk.
5. Uczelnianie pokrywa koszt6w zwi4zanychz organizacj4praktyk. Koszty wyzywienia
i zakwaterowania
w czasiepraktyki ponosz4studenci.

II.

Organizqcjaprak$k

s2
L . Kierownik
Ksztalcenia
Praktyc znego
zawiera
porozumienia
(umowy)
w sprawie realizacji praktyk studenckich zzal<ladamipracy i instytucjami, kt6rych profil
produkcji lub zakres dzialalnoSci jest praktycznym odpowiednikiem program6w
ksztalcenia z przedmiot6w zawodowych dla poszczeg6lnychkierunk6w i specjalno6ci
Uczelni.'
2 . Szczeg6lowy program i harmonogram realizacji studenckich praktyk zawodowych
opracowujq Dziekani lub wyznaczeni przez nich Nauczyciele akademiccy wla5ciwych
kierunk6w i specjalno6ci.
3 . Termin realizacji praktyki wynika z programu i harmonogramu studi6w dla danego
kierunku oraz specjalno6ci. Odbywanie praktyki nie moile kolidowai z innymi
przedsiqwziqciamidydaktycznymi wynikaj4cymi z programu studi6w.

4. Miejsce praktyki powinno odpowiadai og6lnym celom praktyki wynikaj4cym
z programu. W czasie realizacii praktyki nalezy zwr6cii uwagq na uformowanie cech
osobowych zalecanych w opisie sylwetki absolwenta potrzebnych przy wykonywaniu
danegozawodu.
5. Realizacjapraktyki powinna siq rozpocz4i po opanowaniu przez Studenta materialu
nauczaniaw stopniu wystarczaj4cym do osi4gniqcia cel6w praktyki.
6. Przed yozpoczqciempraktyki, Opiekun wyznaczony przez Dziekana przeprowadza ze
Studentami dwugodzinne zajqcia maj4ce na celui zapoznanie z programem i celami
praktyki, sposobem prowadzenia dziennika praktyk oraz zasadami przestrzegania
regulaminu praktyk.

SS
1'. Z obowi4zkuodbycia praktyki moze by(, zwolniony wyl4cznie Student,kt6ry pracuje
zawodowozgodnieze specjalno6ci4
ksztalcenia.
2. O zwolnieniez obowi4zkuodbywaniapraktyk zawodowychmoze ubiegai siq Studen!
kt6ry:
jest
a.
zatrudnionyna podstawieumorn4ro pracq w instytucji gwarantuj4cejuzyskanie
odpowiednich umiejqtno5ci praktycznych
jest
b.
Studentem lub Absolwentem innej szkoly wyilszej lub zawodowej
i odbyl lub odbywapraktykgzawodow4w trakcienauki
c. prowadzisamodzielniedzialalno66gospodarcz4
d. uczestniczylub uczestniczylw stazachi praktykachw przedsiqbiorstwachkrajowych
lub zagranicznych
gwarantuj4cychuzyskanieodpowiednichumiejqtnoScipraktycznych.
3. Decyzjq o zwolnieniu Studenta z odbywania praktyki podejmuje Dziekan
w oparciuo dokumentywskazanew pkt. 2 tegoparagrafu.
4. Odwolanieod decyzjiDziekana,Studentmozeskladai do Rektora.DecyzjaRektorajest
w takim przypadkuostateczna.
5. Studenci,kt6rzy z r6znychprzyczynfchoroba, ci42a,urlop macierzyriskiitp.J,nie mog4
odbyi praktyki w okre6lonymterminie,winni ubiegai siq o uzyskaniezgody Dziekana
na odbyciejej w innym terminie.

s4
L. W celu zapewnieniaodpowiedniegonadzorumerytorycznegonad praktykami,Dziekan
na wniofek KierownikaKatedrypowoluje spoSr6dNauczycieliakademickichOpiekuna
praktyk.
2. Nadz6r nad organizaci4 i przebiegiem praktyk zapewnia Kierownik Ksztalcenia
Praktycznegozatrudniony przezKanclerza.
3. Szczeg6lowe
obowi4zkiOpiekun6wmerytorycznychpraktyk okre6laj4Dziekani.
4. Szczeg6lowe
obowi4zkiKierownikaKsztalceniaPraktycznego
okre5laKanclerz.

ilL

Obowiqzki instytucji przyjmujqcych studentdw na praktyki

ss
L. Instytucja przyjmuj4ca zobowi4zana jest do zapewnienia warunk6w niezbqdnych do
realizacji praktyki, zgodniez umow4 zawart4zUczelnia, a w szczeg6lno6ci:
a) Wznaczenia Zakladowego Opiekuna Praktyk,
b) zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy, urz4dzefi, narzqdzi material6w
niezbqdnychdo realizacji programu praktyk,
cJ zapoznanie Studenta z zakladovvym regulaminem pracy, przepisami bhp
i ppoz.,oraz zasadamiprzestrzeganiatajemnicy sluZbowej,
d) z apewnienia nadzoru nad wykonywaniem przez student6w zadafi wynikaj4cych
z programu praktyk.
2. Zakladowy Opiekun Praktyk jest wyznaczony pyzez Dyrektora, Kierownika lub Prezesa.
Zaleca siQ aby funkcjq Zakladowego Opiekuna Praktyk pelnil specjalista maj4cy
doSwiadczenie.Do jego obowiEzk6w naleiy w szczeg6lnoSci:
a) zapoznaniesiq z regulaminem i programem praktyki,
b) biez4cy nadz6r realizacji zadan i cel6w praktyki,
prowadzenia
prakty[
cJ bieL4ca
kontrola
dziennika
wpisywanie
uwag
i zaleceri dotycz4cych sposobu vr4rkonywania prac i zadan, potwierdzenie odbycia
praktyki.
3. W przypadku rail4cego naruszenia przez Studenta odbywaj4cego praktykq zasad
regulaminu pracy, Dyrektor [Kierownih PrezesJ moze na wniosek Zal*adowego
Opiekuna Praktyh odwolai
Studenta z praktyki. O zaistnialym zdarzeniu
Dyrektor [Kierownik, Prezes) niezwlocznie powiadamia Kierownika Ksztalcenia
Praktycznego.Wydalony z praktyki Student natychmiast powiadamia o tym dziekanat.
4. fezeli Student jest nieobecny, nieusprawiedliwiony w miejscu praktyki dluzej jak dwa
dni, to o zaistnialym zdarzeniu Zakladorny Opiekun Praktyk powiadamia Kierownika
Ksztatcenia Prakty cznego.
5. |ezeli Student odbywajqcy praktykq stwierdzi, 2e nie s4 dotrzymywane zasadnicze
warunki umowy i nie jest w spos6b ewidentny realizowany program praktyki, to
o zaistnialej sytuacji powiadamia Zaklad Praktyk StudenckichUczelni.
6. Inst5rtucjaprzyjmuj4ca w dniu zakoficzenia praktyki dokonuje wpisu do dziennika
prakty(
zaopatrzonego stosownymi podpisami i pieczqciami. Student sklada
w dziekanaciedziennik praktyk w Wznaczonym przez Dziekanaterminie.

W. Obowi@ki i prawa
winstytu$i

Studenta odbywajqcego praktykq zawodowq

s5
1. Przed rozpoczqciempraktyki Student powinien odebrai z Uczelni program aktualnej
praktyki,dziennikoraz regulaminpraktyk.
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2. Student jest zobowi4zany do zapoznaniasiq ibezwzglqdnego przestrzeganiaregulaminu
praktyk, co p otw ier dza wlasnorqcznym p odp is em.
3. Student na czas trwania praktyki jest zobowi4zany do dopelnienia obowi4zku
ub ezpieczeniaod nastqpstw nieszczqSliwychwyp adk6w.
4. Student odbywa jqcy praktykq winien przestrzegat,regulaminu pracy danej instytucji.
5. Czasookresodbywania praktyki musi byt, zgodny z programem praktyk.
6. Podczas r,rryrkonywaniaprac oraz (wiczefi ,..snewych w kontaktach z ludnoSci4
miejscow4 Studenta powinno cechowad taktowne zachowanie oraz wzorowa postawa
etyczno - moralna. Cwiczenia terenowe \ 4Fmagaj4bezwzglqdnegodostosowania siq do
poleceri Opiekuna, wzmozonej dyscypliny oraz dbalo6ci o zdrowie swoje i calego
zespolu.
7. W czasietrwania praktyki Student zobowi4zany jest do systematycznegoprowadzenia
dziennika prakty[ w kt6rym szczeg6lowo opisuje wykonywane czynno6ci, a tak2e
wlasne wnioski i spostrzezenia.
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L. Praktykakoficzy siQ zaliczeniem na ocenq, kt6re winno byt,przeprowadzone na Uczelni.
Czas, miejsce, sklad komisji oraz tryb przeprowadzenia zaliczenia ustala Dziekan
wydzialu w porozumieniu z Kierownikiem KsztatceniaPraktycznego.
2. Do zaliczenia,Student przystqpuje z dziennikiem praktyk.
3. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiEzk6w wynikaj4cych z programu
praktyki dalsze postqpowanie wzglqdem Studenta odbywa siq zgodnie z regulaminem
studi6w.
4. W przypadku otrzymania z zaliczenia oceny niedostatecznej obowi4zuje ten sam tryb
postqpowaniajak w innych przedmiotachzgodniez regulaminem studi6w.

V,

Postanowieniakoficowe

sB
1. Zmiany w regulaminie mog4 byi dokonane w formie uchwaly Senatu
Regulamin zattuierdzony Uchwalq Senatu
Wyiszej Szkoty Spoleczno - Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie
z dnia 19.06.2008
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