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PROGRAM ZAWODOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH
Podstawa prawna odbywania praktyki
1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012 poz. 572,
z późn. zm.),
2. Zarządzenie nr 2/09/2014 Rektora AFiBV w Warszawie z dnia 1 września 2014 r. w
sprawie wprowadzenia Regulaminu zawodowych praktyk studenckich Akademii
Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie,
3. Regulamin studiów Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie,
4. Program kształcenia.
Rodzaj i czas trwania (liczba tygodni i godzin) oraz rok/semestr studiów
Czas trwania praktyki – 1 miesiąc, tj. 160 godzin
Miejsce odbywania
(rodzaj instytucji, działu/działów, w których będą odbywać się praktyki)








Firmy budowlane projektowe
Firmy budowlane wykonawcze
Developerzy
Firmy nadzorujące prace budowlane
Jednostki Administracji Publicznej
Laboratoria technologiczne

Cele w obszarze wiedzy



Ma wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zasad tam panujących
(K_W15)
Ma wiedze na temat metod organizacji pracy i kontroli realizacji zadań (KW_15)

Cele w obszarze umiejętności:



Potrafi rozpoznawać i unikać zagrożeń związanych z wykonywaniem robót
budowlanych (K_U19)
Potrafi sprawnie poruszać się po terenie budowy (K_U18)

Cele w obszarze kompetencji społecznych:



Potrafi w podstawowym zakresie nadzorować prace budowlane (K_K06)
Potrafi sprawnie komunikować się z uczestnikami procesu budowlanego. (K_K03)
Zadania i obowiązki praktykanta

Zadaniem praktykanta jest realizacja założonych celów praktyk i osiągnięcie przyjętych
efektów kształcenia we wszystkich obszarach, zgodnie ze specjalnością.

Obowiązki praktykanta zostały określone w §7 Regulaminu zawodowych praktyk studenckich
AFiBV
Praktykant zobowiązany jest do:
1) odbycia praktyk zgodnie z programem praktyk,
2) przestrzegania ustalonego przez Zakład Pracy porządku i dyscypliny pracy,
3) przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej,
4) przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony
poufności danych w zakresie określonym przez Zakład Pracy,
5) przestrzegania pozostałych zasad i regulaminów obowiązujących na terenie Zakładu
Pracy,
6) przestrzegania zasad odbywania praktyki, określonych przez Uczelnię.
Podstawa i warunki zaliczenia praktyki
Podstawę zaliczenia praktyk określa §8 Regulaminu zawodowych praktyk studenckich AFiBV.
Warunkiem zaliczenia praktyk jest:
1) przedłożenie umowy o organizację praktyk,

2) odbycie praktyk w ustalonym wymiarze, zakresie i terminie, przewidzianym w
programie studiów
3) wykonanie zadań przewidzianych w programie praktyk,
4) przedłożenie dokumentu potwierdzającego odbycie praktyki,
5) przedłożenie właściwie uzupełnionego dzienniczka praktyk,
6) uzyskanie pozytywnej decyzji Wydziałowego Opiekuna Zawodowych Praktyk
Studenckich o zaliczeniu praktyk.
Regulacje dotyczące zwolnienia z praktyk, niezaliczenia praktyk, odwołania z praktyk
1. Regulamin zawodowych praktyk studenckich Akademii Finansów i Biznesu Vistula
w Warszawie - §8 Warunki zaliczenia praktyk,
2. Uchwała nr 4/30.09/2014 Senatu Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia warunków zwalniania studenta
z obowiązku odbycia praktyki zawodowej.

