Regulamin praktyk studenckich
Wyższej Szkoły Nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki
w Mińsku Mazowieckim
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
1.
2.
3.

Praktyki dla studentów są obowiązkowe i stanowią integralną część planu studiów oraz
procesu kształcenia.
Praktyki odbywają się w oparciu o porozumienie lub zaświadczenie o prowadzeniu
praktyk z wybranymi jednostkami organizacyjnymi.
Program praktyk ustala Rektor w oparciu o zalecenia wykładowców wiodących
przedmiotów danego kierunku studiów. Programy i plany zatwierdza Rektor.

Rozdział II
Wymiar czasowy praktyk studenckich, organizacja praktyk
§2
1.
2.

3.

Praktyki zawodowe realizowane są według „Programu Praktyk” stosownie do kierunku
studiów i stopni kształcenia.
Studenci pobierają Dziennik Praktyk w Dziekanacie Uczelni i zobowiązani są do ich
zwrócenia na VI semestrze w przypadku studiów pierwszego stopnia i na ostatnim
semestrze w przypadku studiów podyplomowych.
Dziennik Praktyk, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu, służy
poświadczeniu odbytej praktyki oraz jej przebiegu. Dziennik praktyk zostaje dołączony
do akt studenta archiwizowanych przez Uczelnię.
§3

1.

a)
b)
c)

Studenci zobowiązani są do odbycia studenckich praktyk zawodowych w zalecanych
miejscach (zgodnie z planem i programem praktyk), w następującym czasie trwania dla
poszczególnych kierunków studiów wyższych I stopnia:
Socjologia - 160 godzin (4 tygodnie po 40 godzin tygodniowo),
Bezpieczeństwo wewnętrzne - 160 godzin (4 tygodnie po 40 godzin tygodniowo),
Pedagogika - praktyki na specjalności nauczycielskiej odbywają się zgodnie ze
standardami kształcenia określonymi w rozporządzeniu Ministra Nauk i szkolnictwa
Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z dnia 6 lutego 2012 r.
poz.131), a ich czas trwania wynosi:
dla specjalności nauczycielskiej edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - 200
godzin (w tym moduł 2 – 80 godzin, moduł 1,3 – 120 godzin),
dla specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją - 200
godzin,
dla studiów podyplomowych związanych z kierunkiem pedagogika - 60
godzin.
Osobą odpowiedzialną za organizację i nadzór praktyk zawodowych jest Rektor.
Rektor wyznacza kierunkowego opiekuna praktyk.
Studenci odbywają praktyki we wskazanych przez Uczelnię organizacjach
prowadzących działalność gospodarczą, przedsiębiorstwach prywatnych, rządowych lub
samorządowych, z którymi Uczelnia ma podpisane porozumienia lub zaświadczenia o
prowadzenie praktyk.
Student może zorganizować praktykę zawodową we własnym zakresie.
Zaliczenie praktyki jest warunkiem uzyskania dyplomu.
Uczelnia nie pokrywa kosztów związanych z praktykami.
Praktyki są bezpłatne.
Rozdział III
Cel praktyk
§4

a)
b)
c)
d)
e)

Celem studenckich praktyk zawodowych jest:
poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w różnych branżach;
wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów
w praktyce funkcjonowania organizacji (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką);
zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z wybraną specjalnością;
poznanie własnych możliwości na rynku pracy;
nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie
poszukiwania pracy.

Rozdział IV
Zaliczenie praktyk
§5
1.
2.

3.

Oceny praktyki dokonuje opiekun praktyk.
Rektor zalicza praktykę na podstawie wypełnionego i ocenionego przez opiekuna
praktyk dziennika i teczki praktyk, zgodnie ze wskazówkami i wzorami dokumentów
zamieszczonych w programie praktyk.
Program praktyk pedagogicznych stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

4.

Praktykę zalicza Rektor poprzez dokonanie wpisu do dokumentacji przebiegu studiów
(indeksu i okresowej karty osiągnięć studenta).

Rozdział V
Zaliczenie praktyki studenta pracującego zawodowo
§6
Rektor może wyrazić zgodę na zaliczenie praktyki w oparciu o zatrudnienie studenta w
zakładzie pracy, na podstawie prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub innej formy
wykonywanej pracy zarobkowej, o ile charakter wykonywanej pracy będzie zgodny z
profilem i programem praktyk dla danego kierunku studiów.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem i kwestiach spornych decyzje
podejmuje Rektor Wyższej Szkoły Nauk Społecznych im ks. Józefa Majki w Mińsku
Mazowieckim.

Rektor
ks. prof. dr hab. Witold Zdaniewicz

