Regulamin studenckich praktyk zawodowych
na kierunku Administracja

w Wyższej Szkoły Humanistyczno -Ekonomicznej im Jana Zamoyskiego z siedzibą
w Zamościu
§1
1. Praktyka zawodowa stanowi integralną część kształcenia studentów Celem praktyki jest
praktyczna weryfikacja wiedzy teoretycznej zdobytej w czasie studiów i wprowadzenie do
praktycznego wykonywania zawodu, w szczególności poprzez doskonalenie posiadanych
umiejętności praktycznych w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyka zawodowa służy
również nawiązywaniu kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich
w momencie przygotowania pracy dyplomowej oraz poszukiwania pracy. Cele te są
osiągane poprzez:
1) poznanie przez studenta warunków i specyfiki pracy zawodowej w obszarach
związanych z kierunkiem,
2) obserwację działań pracowników zatrudnionych w danej placówce - studenci poznają
zakres swoich przyszłych obowiązków,
3) samodzielne wykonania czynności/zadań realizowanych w danej placówce
4) kształtowanie postaw wobec potencjalnych pracodawców i współpracowników,
5) zdobycie doświadczenia w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków
zawodowych,
6) doskonalenie umiejętności planowania czasu pracy, skutecznej komunikacji we
współdziałaniu z zespołem pracowników,
7) przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za realizację zadań,
8) kształtowanie spostrzegawczości oraz zdolności samodzielnego i krytycznego
myślenia,
9) kształtowanie wysokiej kultury zawodowej oraz postaw etycznych właściwych dla
poszczególnych zawodów i stanowisk pracy,
10) nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i rozwiązywania realnych
problemów zawodowych,
2. Praktyka trwa 24 tygodnie. Studenta obowiązuje odbywanie praktyki w wymiarze 6 godzin
dziennie w dniach pracy w miejscu odbywania praktyk.
§2
1. Termin realizacji praktyk określa plan studiów danego cyklu kształcenia.
2. Praktyki zawodowe mogą być realizowane w urzędach organów administracji rządowej,
samorządowej, w podmiotach gospodarczych, bez względu na ich formę organizacyjną,
oraz w innych jednostkach posiadających osobowość prawną lub nie posiadających
osobowości prawnej zwanych dalej Zakładami pracy pod warunkiem, że w ich trakcie
Student będzie miał możliwość rozwijania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas
studiów. Akceptacji miejsca praktyki dokonuje pełnomocnik rektora ds. praktyk
studenckich.
3. Student może odbywać praktykę w różnych Zakładach pracy, pod warunkiem że suma
zaliczonych tygodni praktyk nie jest niższa niż określa w planie studiów.

§3
1. Nadzór nad organizacją i koordynacją praktyk zawodowych sprawuje pełnomocnik rektora
ds. praktyk studenckich. Pełnomocnik rektora do spraw praktyk może przeprowadzać
hospitacje praktyk studenta oraz dokonywać kontroli jakości realizacji praktyki np. poprzez
kontakt drogą mailową i/lub telefoniczną z zakładowym opiekunem praktyk.
2. Studenci, którzy zgłoszą chęć odbywania praktyki w Zakładach pracy innych niż
proponowane przez WSHE zobowiązani są dostarczyć do pełnomocnika rektora ds. praktyk
zgodę na odbycie praktyki podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentacji Zakładu
pracy lub inną wyznaczoną przez niego osobę. Zgoda winna zwierać termin odbywania
praktyki oraz wskazanie sekcji (działu) do którego student zostanie skierowany na praktyki.
3. Studenci odbywają praktyki zawodowe na podstawie porozumień zawartych przez WSHE
z odpowiednim Zakładem Pracy. Porozumienie o prowadzeniu praktyk podpisuje Prorektor
lub Kanclerz..
4. Za odbytą praktykę zawodową studentowi nie przysługuje wynagrodzenie. Zakład Pracy
może jednak zawrzeć ze studentem dodatkową umowę, na podstawie której otrzyma on
wynagrodzenie.
§4
1. Program praktyk zawodowych dla kierunku Administracja stanowi załącznik nr 1 do
Regulaminu
2. Student za zgodą kierownictwa zakładu pracy w którym odbywa praktykę, może prowadzić
badania empiryczne, które mogą być wykorzystane do realizacji pracy dyplomowej.
§5
1. Warunkiem zaliczenia praktyk jest:
1) wywiązanie się z programu praktyki i zadań, wyznaczonych przez osobę
odpowiedzialną za realizację praktyki ze strony Zakładu Pracy,
2) przedłożenie pełnomocnikowi do spraw praktyk prawidłowo wypełnionego dzienniczka
praktyk,
3) pozytywna ocena z ustnego zaliczenia praktyki składanego przed pełnomocnikiem
rektora do spraw praktyk. Pełnomocnik może powołać do składu komisji zaliczeniowej
inne osoby będące specjalistami z zakresu wiedzy objętej programem praktyk.
2. Obecność na praktyce jest obowiązkowa. Nieusprawiedliwiona nieobecność na praktyce
skutkuje jej niezaliczeniem. Praktyka może zostać przedłużona o czas trwania
usprawiedliwionej nieobecności.
3. W przypadku choroby lub innej uzasadnionej nieobecności (wypadek losowy) student
zawiadamia o zaistniałej sytuacji zakładowego opiekuna praktyk oraz pełnomocnika do
spraw praktyk. Okresy zwolnień lekarskich nie są zaliczane, jako odbyta praktyka i muszą
zostać odpracowane w innym terminie, ustalonym w porozumieniu z zakładowym i
pełnomocnikiem do spraw praktyk.
4. Jeżeli student nie odbył praktyki w określonym terminie lub uzyskał negatywną opinię
osoby odpowiedzialnej za jej realizację ze strony Zakładu Pracy, wówczas nie zostaje mu
ona zaliczona. W takim przypadku praktyka powinna być powtórzona w całości.

§6
1. Przebieg praktyk zawodowych dokumentowany jest w dzienniczku praktyk. Wzór
dzienniczka stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
2. Praktykę zalicza pełnomocnik rektora ds. praktyk na podstawie analizy dzienniczka
praktyk, oceny dokonanej przez osobę odpowiedzialną za realizację praktyki ze strony
Zakładu Pracy oraz przeprowadzonego egzaminu.
3. Ocena praktykanta dokonana przez osobę odpowiedzialną za realizację praktyki ze strony
Zakładu Pracy powinna zawierać: termin odbywania praktyki oraz ocenę jakości pracy
studenta.
4. Formalnym wyrazem zaliczenia praktyki jest dokonanie wpisu w indeksie przez
pełnomocnika rektora do spraw praktyk studenckich.
§7
Student pracujący zawodowo, którego praca zawodowa jest zgodna z efektami uczenia się
określonymi dla praktyk może odbyć praktykę w miejscu wykonywania swojej pracy. W takiej
sytuacji WSHE zawiera z pracodawcą studenta porozumienie o odbycie praktyk. Postanowienia
§3, §4, §5 i §6 stosuje się odpowiednio.

