Zasady i tryb odbywania praktyk zawodowych studentów
Wydziału Matematyki i Informatyki UwB
Organizacja i przebieg praktyk
1. Student może samodzielnie wskazać instytucję, która wyrazi gotowość jego przyjęcia na
praktykę lub zostać skierowany na praktykę przez Dziekana.
2. Przed przystąpieniem do praktyk student powinien odebrać przygotowaną przez Opiekuna
oraz podpisaną przez Dziekana umowę (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) i
przedłożyć do podpisania w Instytucji przyjmującej na praktykę.
3. Dokumentację dotyczącą praktyk będącą podstawą zaliczenia praktyk stanowi dziennik
praktyk - załącznik nr 2.
4. Podczas praktyki student realizuje zadania zgodnie z Ramowym Programem Praktyk oraz
wytycznymi instytucji przyjmującej na praktykę.
5. Student prowadzi na bieżąco dokumentację w dzienniku praktyk, w postaci
cotygodniowych zapisów czynności wykonywanych podczas praktyki potwierdzoną
czytelną pieczątką placówki i podpisem zakładowego Opiekuna praktyki.
6. Nadzór dydaktyczno-wychowawczy nad praktykami sprawuje Opiekun praktyk, który
wyznaczany jest przez Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki spośród nauczycieli
akademickich. Opiekun praktyk, na podstawie dokumentacji przebiegu praktyk dokonuje
zaliczenia praktyk poprzez wpis w indeksie.
7. Student przystępując do odbycia praktyki zawodowej musi posiadać ubezpieczenie od
następstw nieszczęśliwych wypadków.

Warunki zaliczenia praktyk

1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań sformułowanych
w Ramowym Programie Praktyki oraz przedłożenie przez studenta właściwie
uzupełnionego (zgodnie z zadaniami z Ramowego Programu Praktyk) dziennika praktyk.

2. Zaliczenia praktyki (wpisem w indeksie z oceną) dokonuje Opiekun praktyk na podstawie
opinii instytucji, w której została odbyta praktyka.
3. Nie odbycie praktyk lub nie zaliczenie praktyki w terminie przewidzianym planem
studiów określa Regulamin Studiów UwB.
4. Na wniosek studenta Dziekan może wyrazić zgodę na odbycie praktyk w innym terminie.
5. Jako praktyka, na mocy decyzji Dziekana, na podstawie udokumentowanego wniosku
studenta, może być zaliczona:
a. praca zawodowa studenta, jeśli jej charakter jest zgodny z wymogami
Ramowego Programu Praktyk.
b.

inne formy aktywności zawodowej spełniające wymogi praktyk (np. staże
zawodowe, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, wolontariat).

c. udział w obozie naukowym o profilu zgodnym z Ramowym Programem
Praktyk.

