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§l
Postanorl,iellia ogólne

Praktyki zawodowe _§tanowią integlalną część]<ształcetlia slLtdelltow l1a kierunkach studiolv
pierrł,szego i drugiego stopllia (strrdia §tac.ionafne i niestacjotlafrle), ł/ przypadku, gd},

1.

lv program i e kształcenia prze

3.

lv

i

d

zi an e są

prrrkt1,,l<

l zarv o ciorve.

Wyniar, zasady ifbrmę odbyvlania praktyk,"rvo,161ł,ycIl dla clallego kielr_rnku, poziomu studiów i
zakfesll kształcęnia okleślaproglam studiólv.
Miejsce odb_v-r.varria praktyk sta1lowią finl1,,/iIlstl,trrc"ielplacórvki o zai<resie działalnościzgodnynr ze
stttcl orvati y nl l<ierttnkieln i spec,j alnośc a,
i

i

§2

Cele pralłtyk
l,.

Celenr ogolrry,Ill pral<tr. li jr-,st:
a) osiagrlięcie eiclitóu, kształcenia zar.vartl,clr w progratnic li.szta]ce nia:

b) rvelylikacja wiedzy teoretl,czltrj llabyllij u, lral<cie studiorł,z prakrycznymi rvymogami pracy
ou,cj:
preclyspozyc.j i do rr,ykorlyrvallia rł,vbratlego zalvodu, dokorranie sa]Tooceny swoicl-1
unrie.jętności rv celu zr.viększenia nlozliivości l<onlęut,orv;rnia lla rynku pracy,.

z,a

rvcld

c) poznanie

d) poznanie specl,fiki pracv w różrrych ins§trrcjach,

i zadarlia szczególolł,e zr,r,iązatre z zagadnietliallli kięrunkorvlłlli i specjalnościowyrni są
okleślonew plogramacl-i i instrrrl<cjach do praktl,k poszczególnych kierunkół,

2" Cęle

ispecjalrlosci.

§3

Orgłnizacja i przebieg pralrtylł

l"

Przecl rozptl..zęciem prtrktyki sttldellt ot]biera ,,r, tlz-ickanacic. l<olnplet clokumentów, będącycil
załacznikami rvl,nlictliclnyllli rł, 7-tlt,ząrlzenlu Rektora \Ąlzszej Szko§ lllfbrmatyki i Ekonomii TWP
tv spralr,i e organ zacj i p ra l<tyl< zalliocl orvych ot,az c]r doli u lnelrtolvan ia.
i

2, Dol<ullleilty lvlitllieniolrc !\l

3.

ust.l

i

Lrrnozlirł,iają clopełnienie

praktyk zar,vodolł,ych.

4, StLldent moze wskazać
5.

firrnęiillstytLlcję/placórvkę,

i uzyskać zgoclę ze stlolly Uczellri ua jej odbycic,
\Ąi ll,akcit pral<lyki stttdent l,calizLrje zadatlilł zgocilric

w
z

klore,

j clrciałby odbyć praktykę

|]fogfall-Iem

filtlll,/itlstyttrcji/plactivvki, przestlzegtł przepisólv dyscypliIly prac/v

palistrvorv,ej. prorvaclzi doittrlllentację odzlviercicidiającą przebieg praktyki.
6.

formalności

w illstl,trlL,jąch/placór1,Itach. okrcśla.ją progranl praliryl<i i pozrvalają na opis jej przebiegu, obejnrują
opinię o pralityce ipraktvkancie olaz sprarvozdarrie z praktyki dokollane pl,zez studetrta.
Wykaz firm/instytucji/placórvek, z ktorynri uczelnia rvspółpracuje jest do wglądu na stronie
interllctowej Uczelni. tablicaclr $,e\.vllątrzuczeilliarryclt. Wykaz 1ell jest propoz-ycją dla realizacji

Opiekę

lrac1

studelltenl

z ralllienia Uczelrli oraz

i

praktyki

iw;,mqg6r,1

B}JP oraz tajenlnicy

finrlyliristytLrcji/placólvki sprarvują opiekunorvie

prakty](.
7,
B.

9,

Za pralvidłor,ą clt,gttIlizac.ję i przebieg prakt_vki odpowiacla opiekLrn Il)e I}tolycztlv prakt_vli powołatry
przcz ll,eJttora Uozęlni,
Kont1,olę prakt1,It lllogi} przoprorł,adzac placo\,\,l1icy Uczelni wyzllaezęni przez DziekanóW
poszczególnl,clr \Ędziałórv oraz opiekurr nrer),aolyczlly praktyk porvołally przez Rektora.
UozeInia nla nieograniczone uprarvnienie clo lvydarvania rviążących poleceti. co do, §pOsCIbu
lv_vkonl,rvan

i

a p raktylr.
§,l

Zasad_v i rvarunki z:rliczirui:r pr;rkty,lr

1. Warunkiell zaliczerliit pral<t;,lii jest ł:dbl,cie ivylllapallcj 1iczby godz-in, zrcalizowanie ustalonego
proglallltl. terlninorve złozerlie pralvidlolvo 1.1vpelnionego dzięnnika praktyk z zawaltą lv ninr opinią
z nriejsca pral<t1,1<i i spol,ządz-tlllyn1 przez studentit sprarvozdarliettl.
Student lrloze ubiegtrc się o zaliczellie pral<t_vl<i na potlstall,ie rvvkon)-wanej przez niego pracy w
przypaclllLr, gdy udokulilellti:je nritlilllLlll,t 3-1rriesięczrle dośr,iiadczetlie polr.vierdzające osiągllięcie
załozorrych et-ektóy, kształcęll i a.
+.

Zrealizorvalrie prakty.,liijest rłarrtrlliiern zaliczenia odpor.viedniego selllestru/roku studiów
Zaliczęńe prakryki zari,odori.ej potwierdzone jest dokonallielll rł,pisu rv indeksie przez opiekuna
nle fytor_yczIl e go praktl,k.

§5
I)ost an olvierl ia lirl ii corvc
1.
,)

3.
4,

Za odb;,rą pI,akt),[ę stLldentotvj nie prz.vsłLlguje ri,vlragrodzetlie. Placorvka ofelująca praktvki może
jednal< zarł,rzeĆ Ze Stt]de]ltelll Lll-no\Ą.,ę. na podstarvie l(Iole.j otrz\/ma Oll \\:\Jnaofodzenie"
Uczelnia liie trrotlosi kosztorr zrł iązi,iil1,,ch z pl,zebieeierll 1lraktvki,

W spralvacir nieuregulorvaill,ch nillic,_1szvnl 1{eguialnincrn i k*,estiach sporlrvch deeyzję podejmuje
Dziekarl Wydziału.
Regularliitl obowiązrrje od dl:ia 22,03.20l9 r.

Podsluwa pławuł:
r Ał1. 2ó5 Ustalvy z clrria 20 lipca 20 l8 r,, Przepis,v rvpror,r,adz,;rjącę - Pt,aw,o o sz]<oIllictrł, ję wyższym i nauce (Dz.
U.30l8, poz l669),
r Usiarva z dnia20 lipca 20 18 r. Prawo o szkolnictr.vie lr,\,żsż_\,lli jnlluce (Dz-.U.20l8, poz, l6ó8),
r Ustatv;r t,dnia27 lipoa 200-_sr, ])rarvo o szkolniclrvie \\,vzszynl (L,j. Dz-.t,1.2017.2l83),
r Rozporz.;lclzcnie Nlillistl,1 \au]ti ,l Szliolnictrvii Wyzszcgo z clnja 2i ,,vrześnia 20l8 r, w sprarvie warunkórv
studiów |Dl,,L:. 201 8, i 86 l ),
r Rozporządz-elrie N,lillistra Naukj j Szkolnictwa Wyższego l, cirlia l'l styczrria 20l2r. w spraivie standardów
ksztatcenią przygotowujacego do r,,,ykonyrvania zawodu nauczl,ciela tDz U.]012, poz. l3i),
r Statut Wyzszej Szkoły InformatyJ<i i Ekonomii TWP r,v Olszll,rlie
l Regtrlaniill studiów \Ęższej sz]<oły lnfornratyki i Ekotronlii Twp rv olsztynie
r Inne akt1, Drart,ne wewnętrzne WSliE TWP w Olsztynie

