Instrukcja dotyczy przygotowania i zaliczania praktyki obowiązkowej
na kierunku chemia (Wydział Chemii UJ)
1.

Należy przeczytać ze zrozumieniem Regulamin praktyk studenckich (Regulamin).

2.

W sprawie wyboru praktyki warto zapoznać się z opiniami studentów poprzednich lat.

3.
Należy wybrać interesującą Firmę dającą gwarancję, że praktyka będzie zgodna z wymogami
Regulaminu. Baza firm odwiedzonych przez naszych studentów znajduje się w Biurze Karier i Promocji
Wydziału Chemii - pok. C0-12 (Biuro Karier) .
4.
Należy przeprowadzić pierwszą rozmowę z Firmą w sprawie praktyki. W trakcie rozmowy należy
pokazać formularz dokumentu Porozumienie o organizację praktyki studenckiej (Porozumienie). Proszę od
razu zanotować dane adresowe Firmy. Wpisywanie na tym etapie nazwiska osoby reprezentującej Firmę
nie jest jeszcze konieczne.
5.
W przypadku gdyby Firma nie godziła się na podpisanie umowy na podstawie wydziałowego formularza
należy poszukać innego miejsca praktyki.
6.
Elektroniczny formularz Porozumienia należy wypełnić na komputerze, a następnie wydrukować w dwóch
egzemplarzach.
7.
Dwa egzemplarze Porozumienia wraz z dowodem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków, NNW należy zanieść do Pełnomocnika ds. praktyk C2-02, aby uzyskać podpisy. Podpisane
dokumenty trzeba uzupełnić o pieczątki w Dziekanacie a następnie przekazać do podpisu do Firmy. Firma po
podpisaniu obu egzemplarzy zwraca jeden z nich, który należy bezzwłocznie zanieść do Dziekanatu, aby
został włączony do „teczki osobowej”. To są wszystkie formalności do wykonania przed praktyką.

8.

W ustalonym terminie należy zjawić się w Firmie i odbyć praktykę.

9.
Na zakończenie praktyki należy wypełnić Potwierdzenie odbycia praktyki (Potwierdzenie). Uwaga,
proszę ten dokument drukować dwustronnie.
10.
Dodatkowo (może to być już po zakończeniu praktyki) wypełnić należy dokument Ocena efektów
kształcenia (Ocena efektów). W razie wątpliwości Pełnomocnik wyjaśni, jak poprawnie wypełnić ten dokument.
11.
Zaliczenie praktyki jest udzielane na podstawie zwrotu wypełnionego Potwierdzenia odbycia
praktyki, oraz osobiście wypełnionego formularza Ocena efektów kształcenia.

Dokumenty/formularze do pobrania ze strony: http://www.biurokarier.chemia.uj.edu.pl/praktyki-studenckie:

Regulamin (Regulamin praktyk studenckich dla kierunku chemia, Wydział Chemii UJ)

Instrukcja (Niniejsza instrukcja)

Porozumienie (Porozumienie o organizację praktyki studenckiej)



Ocena efektów (Ocena efektów kształcenia konieczne do zaliczenia)
Potwierdzenie (Potwierdzenia odbycia praktyki konieczne do zaliczenia)

