REKTOR

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 24/2006
z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych w Politechnice Wrocławskiej

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym
(Dz. U. Nr 164 z 2005 r., poz. 1365 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
I.

Zasady organizacji praktyk zawodowych.
1. Praktyki zawodowe są kursami ujętymi w programach nauczania i planach studiów dla
danego kierunku, specjalności i rodzaju studiów.
2. Formę, miejsce, terminy i czas trwania praktyk określa dziekan, zgodnie
z zatwierdzonymi przez radę wydziału programami nauczania i planami studiów.
3. Porozumienie o prowadzeniu praktyk z podmiotami gospodarczymi, organami
administracji państwowej, samorządowej, lub innymi jednostkami organizacyjnymi
zwanymi dalej „zakładami pracy” zawiera z upowaŜnienia Rektora dziekan.
Wzór porozumienia stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
4. Dziekan moŜe wyrazić zgodę na odbycie praktyki w wybranym przez studenta zakładzie
pracy, jeŜeli charakter wykonywanej przez studenta pracy będzie zgodny z programem
praktyki.
5. Dziekan moŜe zaliczyć studentowi jako praktykę, wykonywaną przez niego pracę
zarobkową, w tym takŜe za granicą, jeŜeli jej charakter spełnia wymagania programu
praktyki.
6. Grupa studentów skierowana przez dziekana na praktykę studencką powinna być
nadzorowana przez opiekuna praktyk.
7. Szczegółowe obowiązki opiekuna praktyk określa dziekan.

II.

Zasady finansowania praktyk.
1. Opiekun studenckiej praktyki z tytułu pełnienia funkcji otrzymuje wynagrodzenie (po
odbytej praktyce) proporcjonalne do czasu trwania praktyki. Kwota wynagrodzenia jest
wypłacana z funduszu osobowego wydziału.
2. W przypadku sprawowania opieki poza miejscem stałego zatrudnienia, opiekunowi
studenckiej praktyki przysługuje zwrot kosztów delegacji wg zasad obowiązujących
w Uczelni. Koszty delegacji pokrywa wydział.

III.

Postanowienia końcowe.
1. Studenci skierowani na praktyki na podstawie dotychczas obowiązującego Zarządzenia,
odbywają je na zasadach określonych w Zarządzeniu Wewnętrznym 21/97.
2. Traci moc Zarządzenie Wewnętrzne 21/97 z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie organizacji
studenckich praktyk zawodowych.
3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia.

Prof. zw. dr hab. inŜ. Tadeusz Luty
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