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Obowiązki zakładowego opiekuna praktyk zawodowych
w ramach praktyk zawodowych
realizowanych w Projekcie
Etap przygotowywania praktyki zawodowej
1) Udział w szkoleniu zakładowych opiekunów praktyk zawodowych.
2) Uzgodnienie z kierownictwem zakładu miejsc odbywania praktyki i tematyki ewentualnych prac
dyplomowych.
3) Uzgodnienie szczegółowego programu i harmonogramu praktyki z uczelnianym opiekunem
praktyk i praktykantem.
4) Przygotowanie stanowisk pracy dla praktykantów.
Etap realizacji praktyki zawodowej
1) Przyjęcie praktykanta na praktykę w instytucji i organizacja niezbędnych szkoleń (w tym BHP).
2) Merytoryczna opieka nad praktykantem oraz pełnienie funkcji jego bezpośredniego
przełożonego, w tym:
1. Organizacja stanowiska pracy i przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego.
2. Wyznaczanie i rozliczanie dziennych zadań – zgodnie z przyjętym szczegółowym programem
praktyki.
3. Potwierdzanie prac wykonanych przez praktykanta w dzienniku praktyki.
3) Okresowy kontakt z uczelnianym opiekunem praktyk, w zakresie oceny postępowania
praktykanta. Reagowanie na ewentualne nieprawidłowości.
4) Poświadczanie czasu pracy studenta na praktyce (realizacji miesiąca praktyki) w formie
zaświadczeń niezbędnych do wypłaty stypendium.
5) Po zakończeniu praktyki ocena praktykanta i przebiegu praktyki; Opracowanie, wspólnie
z uczelnianym opiekunem praktyki zawodowej zagadnień i mini zadań zawodowych na zaliczenie
praktyki.
6) Współpraca z uczelnianym opiekunem praktyk zawodowych przy sporządzaniu dokumentacji
stanowiska pracy, na którym praktyka jest realizowana.
7) Współdziałanie z praktykantem, promotorem i uczelnianym opiekunem praktyk przy ustalaniu
tematu, zakresu i warunków wykonywania aplikacyjnej pracy dyplomowej.
8) Wskazany udział w komisyjnym zaliczeniu praktyki.
9) Ocena współpracy z uczelnią i uczelnianym opiekunem praktyk.
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