Obowiązki uczelni w trakcie realizacji praktyki pilotażowej
Przed przystąpieniem do realizacji praktyki pilotażowej obowiązkiem uczelni jest:
1. Opracowanie regulaminów i programów praktyk pilotażowych dla wybranych przez
siebie kierunków studiów, korzystając niniejszego dokumentu, w tym z:
Wstępu – zasad ogólnych i założeń;
Regulaminu (modelowego) praktyk;
Komentarzy, zawierających opisy, komentarze i instrukcje ogólne;
Załączników, zawierających modelowe efekty praktyk i instrukcje dla poszczególnych
rodzajów kierunków studiów (zilustrowane dokumentami przykładowymi).
2. Opracowanie procedury rekrutacyjnej do udziału w projekcie, wraz z określeniem
liczby praktykantów na poszczególnych kierunkach studiów w ramach praktyki
pilotażowej;
3. Powołanie uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych (w trybie konkurencyjnym);
4. Zapewnienie warunków umożliwiających przeszkolenie uczelnianych opiekunów
praktyk zawodowych, zgodnie z wytycznymi Projektu;
5. Wybór instytucji (według zasad opracowanych w uczelni) przyjmujących na praktyki
zawodowe zgłaszających się na publicznie ogłoszoną ofertę uczelni (tryb
konkurencyjny);
6. Zawarcie umów/porozumień z instytucjami prowadzącymi praktyki zawodowe
(wstępne zapewnienie możliwości wykonywania aplikacyjnej pracy dyplomowej, w
miarę możliwości zgoda na sporządzanie dokumentacji fotograficznej stanowiska
pracy, na którym praktyka odbywa się dla potrzeb sprawozdawania rezultatów
projektu;
7. Zawarcie umów z zakładowymi opiekunami praktyk (wg wytycznych MNiSW);
8. Zapewnienie warunków umożliwiających przeszkolenie zakładowych opiekunów
praktyk zawodowych, zgodnie z wytycznymi Projektu;
9. Określenie dziennego czasu trwania praktyki (stosownie do rodzaju kierunku studiów,
z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, (np. 6 godz. zegarowych - dla praktyk na
kierunkach nauczycielskich; 8 godz. zegarowych - dla pozostałych kierunków;
maksymalnie 7 godz. zegarowych - dla osób niepełnosprawnych (zaliczonych do
znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
W trakcie realizacji praktyki pilotażowej:
1. Realizacja rozliczeń finansowych z zakładowymi i uczelnianymi opiekunami praktyk
oraz z praktykantami (stypendia, refundacja kosztów, wynagrodzenia itp.);
2. Zatwierdzenie tematu aplikacyjnej pracy dyplomowej. Temat uzgodniony przez
studenta z instytucją przyjmującą studenta na praktyki i opiekunem pracy dyplomowej
(promotorem) wyznaczonym przez uczelnię;
3. Powołanie komisji zaliczającej praktykę w skład której wchodzi: obowiązkowo,
uczelniany opiekun praktyki i fakultatywnie, zakładowy opiekun praktyki (obecność
silnie zalecana);
4. Organizacja zaliczenia praktyki.

