Załącznik do Uchwały Senatu WSIU
z dnia 22 września 2014 roku

REGULAMIN
ZALICZANIA STUDENTOWI
WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I UMIEJĘTNOŚCI W ŁODZI
PRAKTYK STUDENCKICH NA PODSTAWIE
ZDOBYTEGO PRZEZ STUDENTA DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia Wyższej Szkoły
Informatyki i Umiejętności w Łodzi mogą ubiegać się o zwolnienie z praktyk
w poszczególnych latach studiów.
§1.
1. O zwolnienie z obycia praktyk mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych, którzy spełniają łącznie powyższe warunki:
1) Są zatrudnieni na podstawie umowy o prace lub umowy zlecenia, lub byli zatrudnieni
przez

przynajmniej rok w instytucji realizującej zadania zgodne z programem

obowiązującym na danym kierunku i specjalności;
2) zakres i charakter zatrudnienia odpowiada programowi praktyk na danym kierunku
i specjalności;
3) czas pracy studenta odpowiada liczbie godzin przeznaczonych na realizację praktyk,
zgodnie z ich programem oraz standardami kształcenia dla danego kierunku i
specjalności.
§2
Dokumenty wymagane przy ubieganiu się studenta o zwolnienie z praktyk to:
1) zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające wykonywane zadania i czynności
zgodnie z programem praktyk (wymagany podpis potwierdzający przełożonego);
2) poświadczenie okresu zatrudnienia w miejscu pracy;
3) poświadczenie formy i wymiaru godzin zatrudnienia studenta.

§3
1.

Akademickie Biuro Karier BAZa wydaje studentowi ubiegającemu się zaliczenia praktyk
wniosek (2 egz.), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (który znajduje
się na stronie www.wsinf.edu.pl/BAZA/).

2.

Wypełniony przez studenta wniosek wraz z wymaganymi załącznikami dostarcza student
do Akademickiego Biura Karier BAZa, w celu sprawdzenia wniosku pod względem
formalnym.

3.

Decyzję o zwolnieniu studenta z praktyk podejmuje opiekun praktyk danego kierunku.

4.

Wniosek z decyzją opiekuna praktyk student dostarcza Akademickiemu Biuru Karier
BAZa.

5.

Pozytywna

decyzja

opiekuna

praktyk

dotycząca

zaliczenia

praktyk

stanowi

potwierdzenie wykonania przez studenta programu praktyk całości.
§4
1.

Integralną częścią niniejszego regulaminu stanowi załącznik nr 1 – wniosek o zaliczenie
praktyk.

2.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 roku.

