Regulamin praktyk studenckich
dla studentów
Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego

§1

Postanowienia ogólne
1. Studenckie praktyki zawodowe oraz studenckie praktyki pedagogiczne i
nauczycielskie, zwane dalej „praktykami” na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu
Szczecińskiego w Szczecinie, zwanym dalej „Uczelnią” są obowiązkowe, jeśli
wpisane są w plan studiów i program kształcenia.
2. Obowiązkowi odbycia praktyk podlegają studenci studiów pierwszego i drugiego
stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, o ile przewiduje to program
kształcenia.
3. Praktyki obowiązują w różnym wymiarze godzin i różnej formie, zgodnie z programem
kształcenia określonym przez Radę Wydziału.
§2

1. Rodzaj i termin praktyk określa plan studiów dla danego kierunku studiów i
specjalności.
2. Praktyki obowiązkowe związane ze studiowanym kierunkiem studiów, należy
odbyć:
1) w terminie wskazanym w planie studiów lub w ramowym programie praktyk;
2) w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych lub w trakcie ich trwania,
3) w instytucji, której profil działalności jest zgodny z programem studiów lub w
przypadku praktyk nauczycielskich w instytucji określonej przez Uniwersyteckie
Centrum Edukacji;
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§3

1. Dziekan Wydziału dla każdego kierunku powołuje spośród nauczycieli
akademickich pełnomocnika ds. praktyk, zwanego dalej ”Opiekunem praktyk”.
2. Do obowiązków opiekuna praktyk należy:
1) koordynowanie prac związanych z merytoryczną organizacją i przebiegiem
praktyk,
2) opracowanie i aktualizacja ramowego programu praktyk ,
3) analizowanie zakładanych efektów kształcenia realizowanych podczas
odbywania praktyk oraz przekazywanie wyników w formie sprawozdań
Wydziałowemu Zespołowi ds. Jakości i programów kształcenia,
4) informowanie studentów o zasadach organizacji i programie praktyk, w tym o
celu i zakresie oraz warunkach odbywania i zaliczenia praktyk,
5) zaliczenie praktyki studenckiej,
6) utrzymanie kontaktu z pracodawcami przyjmującymi praktykantów,
7) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących praktyk, określonych w
niniejszym regulaminie.
§4

Formy praktyk studenckich
1. Ustala się następujące formy praktyk pozwalające osiągnąć założone efekty
kształcenia zgodne z profilem kierunku studiów:
1) praktyka organizowana samodzielnie ( np. wolontariat, staż)
2) praktyka organizowana przez Uniwersyteckie Centrum Edukacji ( praktyka
nauczycielska, pedagogiczna),
3) zaliczenie pracy zawodowej lub na podstawie prowadzenia własnej
działalności gospodarczej,
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4) praktyki organizowane w ramach programu Erasmus,
5) udział w pracach organizowanych przez Wydział Humanistyczny/Uczelnię,
6) praktyka realizowana w instytucjach wramach zawartego porozumienia
przez Wydział Humanistyczny.
§5

Organizacja i przebieg praktyk
1. Za prawidłową organizację i przebieg praktyk od strony administracyjnej i
merytorycznej na Wydziale Humanistycznym odpowiada „Opiekun praktyk”.
2. Nadzór nad studentem ze strony instytucji, w której realizowana jest praktyka,
sprawuje wyznaczony przez instytucję opiekun, zwany „Zakładowym
opiekunek praktyk”.
3. Zakres merytoryczny praktyk dla poszczególnych kierunków studiów na
Wydziale Humanistyczny sprecyzowany jest w ramowych programach praktyk
realizowanych na poszczególnych kierunkach studiów.
4. Praktyk studenckie są bezpłatne. Uczelnia nie pokrywa kosztów studenta
związanych z organizacją praktyk ( kosztów dojazdu do miejsca odbywania
praktyki, kosztów wyżywienia za czas praktyki, kosztów zakwaterowania, itp.)
§6

Warunki zaliczenia praktyki
1. Zaliczenie praktyk studenckich dokonuje Opiekun Praktyk, potwierdzając
zaliczenie wpisem do indeksu i na karcie okresowych osiągnięć.
2. Warunkiem zaliczenia praktyk jest jej odbycie zgodnie z ramowym programem
obowiązującym na danym kierunku studiów oraz przedstawienie Opiekunowi
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Praktyk pełnej dokumentacji, w tym dziennik praktyk wraz z opinią wystawioną
przez Zakładowego Opiekuna Praktyk.
3. Brak zaliczenia praktyk studenckich traktowany jest na równi z brakiem
zaliczenia przedmiotu i wiąże się z koniecznością powtórzenia praktyk w trybie
określonym w regulaminie studiów.

§7

Zwolnienie z praktyk studenckich
1. Z obowiązku odbywania praktyki studenckiej może być zwolniony student, który
pracuje zawodowo lub prowadzi własną działalność gospodarczą, a charakter
pracy jest zgodny z realizowanym kierunkiem studiów na Wydziale
Humanistycznym.
2. Decyzję o zwolnieniu podejmuje Opiekun Praktyk na pisemny wniosek
studenta.
3. Student, który został zwolniony z obowiązku odbycia praktyki studenckiej
zachowuje przypisane jej punkty ECTS oraz otrzymuje zaliczenie zgodne z
wymogiem regulaminu.
§8
Rozliczenie finansowe
1.

Wydział z zabezpieczonych w budżecie Wydziału środków pokrywa koszty

wynagrodzenia dla opiekunów praktyk za sprawowanie opieki nad studentami
odbywającymi praktyki studenckie według:
-

zarządzenia

Rektora

Uniwersytetu

Szczecińskiego

w

sprawie

wynagradzania nauczycieli szkół i innych placówek za opiekę nad
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studentami

Uniwersytetu

Szczecińskiego

odbywającymi

praktyki

nauczycielskie ( Uniwersyteckie Centrum Edukacji ).
- zarządzenia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie ustalenia
wysokości wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad studenckimi
praktykami zawodowymi.

§9

Postanowienia końcowe
1. Wszelkie kwestie sporne związane z przebiegiem i zaliczeniem praktyk
studenckich rozstrzyga Opiekun Praktyk w porozumieniu z Dziekanem Wydziału.
2. Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany w organizacji praktyk
studenckich.
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