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PRAKTYKA ZAWODOWA
1.

ZAKRES PROCEDURY
Procedura określa sposób odbywania przez studentów Wydziału Matematyki Stosowanej
Politechniki Śląskiej praktyki zawodowej.

2.

TERMINOLOGIA
Wydziałowy Opiekun Praktyk Studenckich – osoba powołana przez Dziekana spośród
nauczycieli akademickich Wydziału

3.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Studenci zobowiązani są odbyd praktykę zawodową zgodnie z planem studiów dla danego
kierunku studiów Wydziału Matematyki Stosowanej.
Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej zobowiązany jest powoład Wydziałowego Opiekuna
Praktyk Studenckich.
Wydziałowy Opiekun Praktyki Studenckiej zobowiązany jest poinformowad studentów o celach
praktyki, jej programie oraz terminie w jakim może się odbywad, a także o warunkach zaliczenia
praktyki.

4.

OPIS POSTĘPOWANIA
4.1 Praktyka zawodowa wchodzi w zakres kształcenia akademickiego i podlega zaliczeniu.
Przewidziana jest ona w planie studiów i musi odbyd się w przewidzianym przez plan studiów
semestrze. Osobą czuwającą nad przebiegiem formalności związanych z odbywaniem praktyki
zawodowej oraz rozstrzygającą, czy dane miejsce odbywania praktyki jest właściwe pod
względem merytorycznym jest Wydziałowy Opiekun Praktyk Studenckich. Praktyka zawodowa
jest zaliczana przez Wydziałowego Opiekuna Praktyk Studenckich.
4.2 W drugiej części semestru, w którym studenci są zobowiązani do odbycia praktyki
zawodowej, Wydziałowy Opiekun Praktyki Studenckiej organizuje spotkanie ze studentami.
W trakcie spotkania Wydziałowy Opiekun Praktyki Studenckiej przedstawia propozycje praktyk,
cele i sposób organizacji oraz zasady zaliczenia.
4.3 Każdy student, przed upływem wyznaczonego przez Wydziałowego Opiekuna Praktyk
Studenckich terminu, może wskazad jednostkę organizacyjną, w której chce odbyd praktykę
studencką, lub złożyd wniosek o zaliczenie praktyki bez obowiązku jej odbycia (p. pkt. 4.5) na
podstawie posiadanego doświadczenia. Charakter praktyki zawodowej musi byd zgodny z
kierunkiem kształcenia na danym kierunku studiów. Wydziałowy Opiekun Praktyki Studenckiej
może odrzucid propozycję odbycia praktyki zawodowej lub wniosek o zaliczenie bez obowiązku
odbycia, jeśli założony program nie jest zgodny z kierunkiem kształcenia. W przypadku nie
wskazania przez studenta miejsca odbywania praktyki, Wydziałowy Opiekun Praktyk
Studenckich kieruje studenta na praktykę do wybranej jednostki organizacyjnej. Po
zaakceptowaniu przez Wydziałowego Opiekuna Praktyki Studenckiej oraz zakład pracy, w którym
ma odbyd się praktyka, pracownik dziekanatu przystępuje do sporządzenia umowy pomiędzy
Politechniką Śląską i zakładem pracy.
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4.4 Po odbyciu praktyki student przedkłada Wydziałowemu Opiekunowi Praktyk Studenckich
dzienniczek praktyki oraz zdaje sprawozdanie z odbycia praktyki zawodowej. Wydziałowy
Opiekun Praktyk Studenckich podejmuje decyzję odnośnie zaliczenia praktyki zawodowej
w oparciu o przedstawione przez studenta sprawozdanie i odpowiedzi na ewentualne pytania
związane z przebiegiem praktyki. Student, który złożył wniosek o zaliczenie praktyki bez
obowiązku jej odbycia (p. pkt. 4.5), w dokumentacji wniosku zobowiązany jest załączyd
sprawozdanie, dokumentujące zakres posiadanego doświadczenia.
4.5 Studenci, którzy po ukooczeniu szkoły średniej lub pomaturalnej odbyli staż, praktyki lub
pracowali zawodowo, a zakres pełnionych przez nich obowiązków był zgodny z zakresem
praktyki zawodowej mogą ubiegad się o uzyskanie na tej podstawie zaliczenia praktyki
zawodowej bez obowiązku jej odbycia pod warunkiem, że czas stażu, praktyki, stosunku pracy
był nie krótszy niż okres trwania praktyki zawodowej. W przypadku złożenia przez studenta
udokumentowanego wniosku o: zaliczenie praktyki bez obowiązku jej odbycia na podstawie
posiadanego doświadczenia, zmianę terminu praktyki lub roku studiów, Praktyka zawodowa jest
zaliczana przez Wydziałowego Opiekuna Praktyk Studenckich w porozumieniu z Dziekanem
Wydziału.
4.6 Wydziałowy Opiekun Praktyk Studenckich w porozumieniu z Dziekanem może określid
dodatkowe warunki nakładane na praktykę zawodową. W takim przypadku zostają one
przedstawione na spotkaniu ze studentami (patrz punkt 4.2).
4.7 Uczelnia nie pokrywa kosztów poniesionych przez studentów jak i przez zakład pracy
związanych z przebiegiem praktyk zawodowych.
5. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ




Regulamin Studiów
Regulamin praktyk studenckich
Plany studiów kierunków prowadzonych na Wydziale Matematyki Stosowanej

