Progľam pľaktyk studenckich w administľacji ľządowej - infoľmacje
doĘczące realizacji
I.

1.

INF'oRMACJE oGÓLNE

z

zaleceniem Rady Ministrów pľaktyki będą organizowane w uľzędach
administracji ľządowej oraz w jednostkach podległych i nadzoľowanych przez
Zgodnie

te urzędy począwszy od czeľwca 2015 r.Informacje o

podawane

możliwościodbywania praktyki

są do publicznej wiadomościpoptzez

zarlieszczenie

na

stronach

internetowych urzędu/jednostki oÍazrLa stronie internetowej www.oferty.pľaca.gov.pl.

2. Rządowy

progľam pľaktyk

dla

studentów

w

administľacji dotyczy wyłącznie

z
z pľogľamu kształcenia.

i

3.

Pľaktykantem może być wyłącznie osoba będąca studentem

4.

legitymacj ę studencką.
Studentów na pľaktyki objęte ninieisz)im progľamem kieľują uczelnie.l

5'

Studenci

posiadająca wużną

za udział w pľaktykach objętych rządowym pľogľamem nie

otľzymują

wynagrodzenia (pľakýki wynikajqce z pľogľąmulaztałcenia sq obowiqzkowe dlą
studentów i stanowiq niezbędny element umożliwiajqcy potwierdzenie zdobycia
wylrs zt ałc e ni a wyż s z e go)

.

6.

ubezpieczony od następstw nieszczęśliwvchwypadków (ubezpieczającym moŻe być,
zarówno uczelnia'jak i student indywidualnie).

7. Realizacja pľaktyk odbywa się na

podstawie programu pľaktyki wynikającego
Z programu kształcenia na danym kierunku studiów. Pľogram praktyki przygotowuje

uczelnia kierując się ogłoszoną ofertą pľaktyki.

8. Praktyka powinna odbywać się na

podstawie pisemnego poľozumienia zawartego

pomiędzy uczelnią a urzędem/jednostką.

9. Udział studenta w pľaktykach możliwy będzie

po upľzednim przesłaniu skierowania

studenta ptzez uczelnie do urzędu/jednostki na praktykę.

10.

Na

stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministľów udostępnione zostaną wzoty
dokumentów w tym poľozumienia, skierowania do odbycia pľaktyki, foľmularza
oceny pľaktyk.

INF'oRMACJE DoTYCZĄCE ZGŁosZEŃ

u.

1.

ľł PRAKTYKI

Infoľmacje o możliwościodbywania pľaktyki podawane są do publicznej wiadomości

poprzez zamieszczenie na stľonach inteľnetowych uľzędu/jednostki oraz na stľonie
internetowej ofeľty.praca. gov.pl.
I Zgłoszenia indywidua|ne
studentów, bez pośrednictwa uczelni, w ľamach progľamu nie będą ľozpatľywane'
zzastĺzeŻeniem, że wzędy mogą rozpatrywać zgłoszenia indywidualne, jeżeli zrealianją zadeklaľowaną liczbę
miejsc prakýk lub w przypadku braku zainteľesowania ofeľtą praktyki przez okľes jednego miesiąca
od momentu jej ogłoszenia.
Studenci mają możliwośćzapoznania się z ofeľtą miejsc pľaktyk na stľonie www.ofeľtv.pľaca.gov.pl oraz listą

uľzędów i jednostek bioľących udział w pľogramie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) KPRM,
gdzie zamieszczona jest instrukcja wyszukiwania ofeľt pľaĘk na stľonie ofeĘ.praca.gov.pl.
Zainteresowani ofeľtami prakĘk studenci powinni skontaktować się z macierrystą ucze|nią, któľa zgłosi
zapoÍrzebowanie na pľaktykę właściwemuuľzędowi lub jednostce.
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2.
3.

ĺJtząd okľeślipľofil kandydata na praktyki, wskazując zakľes zadaŕĺ praktykanta otaz
opis moŻliwych do uzyskania w trakcie praktyk umiejętnościi kompetencji.
Przy kwalifikowaniu do odbycia praktyki uwzględnianie są następujące kľýeľia
selekcji:

.

o
o
o
Ko

lej no

spełnianie wymogów dla odbycia pľaktyki na danym stanowisku pľacy
tj. w szczególności kieľunku studiów adekwatnego do stanowiska pÍacy,
dodatkowe deklarowane umiejętnościi doświadczenie, któľych posiadanie
ułatwi rea|izację zadaŕĺnastanowisku pľacy ptzez studenta,

dodatkowe, konieczne uprawnienia, któľych posiadanie jest wymagane

na danym stanowisku pracy' a któľe student moŻe spełnió,

posiadanie
ĺa ot ganizacj

ptzez
ę

urządljednostkę wieloletnich

umów

z

lsczeLniami

praktyk studenckich.

śó zgło szeÍl' uczelni ma j edynie charakter

p

omocniczy.

Do wyłącznej decyzjí urzędu/jednostki naleŻy ewentualna dodatkowa selekcja (np. w postaci
ľozmowy z kandydatem, ľozmovĺy z przedstawicielem ucze\ni, zwľócenie się o dodatkowe
infoľmacje i dokumenty).

4.

IJczelníachcąca skierowaó studentďów na pľaktykí w urzędzie/jednostce (organizator
praktyk) zobowiązarla będzie do przekazania organizatorowi pľaktyk skieľowania
do odbycia praktyki _ indywidualnie dla kaŻdego studenta'

5.

Załącznikiem do skieľowania jest pľogfam praktyki

-

uczelnia ma obowiązek

pľzygotować, zwięz}y program praktyki indywidualnie dla każdego studenta, w którym
rLa podstawie efektów kształcenia wškazanych w programie kształcenia

vĺyszczegőlnione będą te kompetencje, któľych uzyskanie przewidzĺane jest w ľamach

praktyk studenckich.

ilI.

INFoRMACJE DoTYCZĄCE POROZUMIENIA w SPRAWIE PRAKTYK

1. W

_
poľozumieniu o warunkach odbywania praktyk stľony (uczelnia iurządljednostka

ot ganízatot

2.
3.

pľaktyki) w szcze

gő|no

ci ustalaj

ś

ą

:

- ołf,taczenie stron i osóbje ľeprezentujących,
- prawa i obowiązki stron porozumienia.
-ý,Izőr
(pľopozycja) poľozumienia zanieszczony zostanie na stľonie Biuletynu
Informacji Publicznej Kancelarii PreześaRady Ministľów (BIP KPRM).
Po zakoŕlczeniu pľaktyk uczelnia zobowiązana jest do oceny ich pľzebiegu i efektów
według wzoru pľoponowanego ptzez Kancelarię Pľezesa Rady Ministrów
i zamieszonego na BIP KPRM.
dotyczących pľaktyk w administraď1i tządowej Ministerstwo Nauki
e-mail:
Wyższego udostępnia

W przypadku pytań
i

Szkolnictwa

dla

uczelni adres

pľakt}'kiwadministracj i@mnisw. gov.pl.
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