Akademia Pomorska w Słupsku

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH
NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

Praktyka zawodowa jest częścią składową procesu przygotowania studentów do pracy zawodowej.
Stanowi integralną część kształcenia studentów II roku (studia pierwszego stopnia) na kierunku Ochrona środowiska w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Odbywa się ona w formie praktyki ciągłej. Udział w praktyce i
pozytywne jej zaliczenie jest jednym z warunków zaliczenia roku.

Cele praktyki:
Celem praktyki zawodowej dla studentów kierunku Ochrona środowiska jest przygotowanie do praktycznego wykonywania zawodu, a w szczególności:
1. zapoznanie z warunkami pracy placówek badawczych, instytucji i urzędów wdrażających programy i
projekty dotyczące zadań związanych z dziedziną stanowiącą kierunek studiów,
2. poznanie najnowszych technologii badawczych i diagnostycznych stosowanych w urządzeniach do
oczyszczania środowiska, neutralizowania i utylizacji zanieczyszczeń,
3. zaznajomienie z działalnością edukacyjną i promocją działań na rzecz zrównoważonego rozwoju instytucji, w których odbywa się praktyka,
4. zdobywanie doświadczeń w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych,
5. poznanie środowiska zawodowego i radzenie sobie w trudnych sytuacjach,
6. kształtowanie umiejętności organizacji pracy, wysokiej kultury zawodowej zgodnych ze współczesnymi
tendencjami w gospodarce, administracji, nauce i kulturze,
7. praktyczne zastosowanie zdobytej w Akademii Pomorskiej wiedzy merytorycznej i umiejętności zawodowych,
8. kształtowanie kreatywności i innowacyjności.

Organizacja praktyki zawodowej:
1. Praktyka zawodowa dla studentów kierunku Ochrona środowiska trwa 3 tygodnie (90 godz.).
2. Tygodniowy czas pracy studenta odbywającego praktykę jest zgodny z podstawowym systemem czasu
pracy określonym w art. 129 § 1 Kodeksu Pracy. Praca w godzinach nadliczbowych, w nocy, w soboty,
niedziele i święta może być wykonywana przez studenta jedynie za jego zgodą.


Praktyka zawodowa odbywa się po IV semestrze zajęć dydaktycznych w miesiącach lipiec – wrzesień. W
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sytuacjach uniemożliwiających realizację praktyki w wyznaczonym terminie, student ma możliwość jej
zrealizowania w ciągu trwania semestru w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, po otrzymaniu zgody
Dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (po zaopiniowaniu podania studenta przez akademickiego opiekuna praktyki i Dyrektora Instytutu).
3. Praktyki realizowane są w przedsiębiorstwach, spółkach, instytucjach, urzędach administracji publicznej i
innych jednostkach, w których istnieje możliwość zrealizowania założeń programowych praktyki.
4. Student może wybrać miejsce praktyki z oferty proponowanej przez Uczelnię, lub samodzielnie znaleźć i
zaproponować instytucję/placówkę, w której chce zrealizować praktykę.
5. Potwierdzeniem przyjęcia studenta na praktykę w wybranej instytucji jest podpis dyrektora tej
instytucji na oświadczeniu o możliwości odbycia praktyki zawodowej (załącznik 1).
6. Podstawą realizacji praktyki jest porozumienie zawierane między Uczelnią a zakładem pracy. Student
odbywa praktykę na podstawie skierowania wydanego przez Uczelnię.
7. Zakład pracy, w którym student odbywa praktykę powołuje na czas praktyki opiekuna, który jest bezpośrednim przełożonym praktykanta.
8. Na czas trwania praktyki zawodowej student musi we własnym zakresie ubezpieczyć się od następstw
nieszczęśliwych wypadków (NW). Wypełnione oświadczenie (załącznik 2) wraz z nazwą towarzystwa
ubezpieczeniowego i numerem polisy ubezpieczeniowej student w wyznaczonym terminie składa u akademickiego opiekuna praktyki.
9. Do obowiązków studenta odbywającego praktykę należą:


zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz harmonogramu i programu praktyki przed rozpoczęciem praktyki,



aktywne uczestniczenie w praktyce zawodowej umożliwiające realizację celów i programu praktyki,



przestrzeganie obowiązujących w danym zakładzie regulaminów i dyscypliny pracy,



prowadzenie dziennika praktyk i złożenie go po zakończeniu praktyki u opiekuna.

10. Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie:


pozytywnej opinii opiekuna (wraz z oceną) praktyki wskazanego przez placówkę, przyjmującą studenta na praktykę,



oceny prowadzonej dokumentacji praktyki – dziennik praktyk,



pozytywnej oceny, wystawionej przez opiekuna praktyki z ramienia Uczelni.

12. Główne zadania do realizacji przez studentów w trakcie praktyki oraz harmonogram ich wykonania zawiera Harmonogram Praktyk Zawodowych na kierunku Ochrona środowiska Akademii Pomorskiej
w Słupsku.

