Obowiązki praktykanta
Przed przystąpieniem do realizacji praktyki pilotażowej obowiązkiem praktykanta jest:
1. Warunkiem przystąpienia studenta do Projektu jest podpisanie odpowiedniej umowy z
uczelnią. Udział w Projektu odbywa się na zasadach określonych: w uczelnianym
regulaminie rekrutacji uczestników projektu, uczelnianym regulaminie praktyki oraz
uczelnianym regulaminie przyznawania świadczeń materialnych studentom
uczestniczącym w Projekcie.
2. Wybór miejsca praktyki z listy przygotowanej przez uczelnię lub samodzielne
wyszukanie miejsca praktyki na zasadach i w terminie określonym przez uczelnię;
3. Udział w uzgodnieniach szczegółowego programu i harmonogramu praktyki z
uczelnianym i zakładowym opiekunem praktyk zawodowych;
4. Ubezpieczenie się na czas trwania praktyki od następstw nieszczęśliwych wypadków
i innych okoliczności specyficznych dla danego kierunku studiów oraz miejsca
praktyki (koszt refundowany przez projekt);
5. Udział w odprawie (szkoleniu) przed praktyką, prowadzonej przez uczelnianego
opiekuna praktyk zawodowych. Okazanie opiekunowi dokumentu potwierdzającego
ubezpieczenie oraz potwierdzeń posiadania aktualnych badań i szczepień
ochronnych, specyficznych dla danego kierunku studiów oraz miejsca praktyki;
6. Do końca trwania Projektu praktykant zobowiązuje się wykazać sześciomiesięczną
zrealizowaną praktyką zawodowych, w tym, trzymiesięczną praktyka pilotażową
(patrz również § 1, p. 9)
W trakcie realizacji praktyki pilotażowej:
1. Stawia się w miejscu praktyki w wyznaczonym terminie i uczestniczy w
obowiązkowych szkoleniach (w tym szkolenie BHP).
2. Posiada wymagane ubezpieczenia;
3. W sytuacjach, w których wymaga tego charakter praktyki zobowiązany jest do
noszenia odzieży i obuwia ochronnego (lub/i innych elementów zabezpieczających
przed urazami) oraz identyfikatora;
4. Uzgadnia z zakładowym opiekunem praktyki szczegóły organizacyjne realizacji
poszczególnych etapów praktyki;
5. Jest obowiązkowo obecny na praktyce. Dopuszcza się usprawiedliwioną nieobecność
na trzymiesięcznej praktyce pilotażowej wynoszącą w sumie co najwyżej 3 dni
robocze, chyba, że wymagana jest 100% obecność na praktyce (np. na kierunku:
pielęgniarstwo). Praktykant jest zobowiązany, zgłosić niezwłocznie zakładowemu
opiekunowi praktyk, każdą usprawiedliwioną (zwolnienie lekarskie) nieobecność na
praktyce. Nieobecności, wykraczające ponad dozwolone, praktykant zobowiązuje się
odpracować w terminie uzgodnionym z zakładowym opiekunem praktyk zawodowych
6. Bierze czynny udział w praktyce, sumiennie wykonuje zadania zlecone przez
zakładowego opiekuna praktyk zawodowych i przestrzega przepisów oraz zasad
obowiązujących w instytucji;
7. Dokumentuje przebieg praktyki zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie
praktyki (port folio na docelowej platformie informatycznej projektu);
8. Komunikuje się okresowo z uczelnianym opiekunem praktyk, zdając cząstkowe
relacje z przebiegu praktyki;
9. Współdziała z uczelnianym i zakładowym opiekunem praktyk zawodowych przy
ustalaniu tematu, zakresu i warunków wykonywania aplikacyjnej pracy dyplomowej;

10. W czasie praktyki może wnioskować do uczelni o zatwierdzenie tematu aplikacyjnej
pracy dyplomowej - uzgodnionego z zakładem pracy (realizacja pracy dyplomowej nie
jest celem praktyki. Wykonanie części pracy (10% do 15%) dyplomowej w trakcie
praktyki jest dopuszczalne, pod warunkiem, że będzie to związane z osiągnięciem
kompetencji określonych w programie praktyki).
11. Po zrealizowaniu praktyki, praktykant:
Sporządza sprawozdanie z praktyki, zgodnie z wytycznymi, w tym dokonuje
samooceny w zakresie osiągniętych efektów kształcenia;
Ocenia przebieg i miejsce praktyki oraz współpracę z opiekunami praktyki.
Ocena/opinia nie jest ujawniana zainteresowanym opiekunom przed
zaliczeniem praktyki;
Przystępuje do zaliczenia praktyki przed komisją wyznaczoną przez uczelnię.

