Regulamin wyboru instytucji / podmiotów chętnych podjąć współpracę
w zakresie praktyk zawodowych studentów PWSZ w Chełmie
w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn.
„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
§1
1. Regulamin określa szczegółowe zasady oraz kryteria kwalifikacyjne przeprowadzania
procesu rekrutacji instytucji / podmiotów chętnych podjąć współpracę w zakresie
praktyk zawodowych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Uczelni – oznacza to Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie;
2) Projekcie – oznacza to projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt.
„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach
Zawodowych” – PO WER – Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki
i rozwoju;
3) Praktykancie – oznacza to studenta II, III roku studiów pierwszego stopnia
o profilu praktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie,
biorącego udział w projekcie;
4) Uczelnianym opiekunie praktyk zawodowych – oznacza to opiekuna z ramienia
Uczelni, biorącego udział w projekcie;
5) Zakładowym opiekunie praktyk zawodowych – oznacza to opiekuna z ramienia
pracodawcy, biorącego udział w projekcie;
6) Praktyce kursowej – oznacza to praktykę zawodową wynikającą z programu
kształcenia obowiązującego na kierunkach studiów o profilu praktycznym,
realizowanych w Uczelni;
7) Praktyce pilotażowej – oznacza to praktykę zawodową realizowaną w ramach
projektu w wymiarze 3 miesięcy;
8) Sześciomiesięcznej praktyce zawodowej – oznacza to praktykę składającą się
z trzymiesięcznej praktyki kursowej i trzymiesięcznej praktyki pilotażowej, dla
prowadzenia której przeznaczony jest Projekt.

§2
1. PWSZ w Chełmie ogłasza nabór instytucji / podmiotów chętnych do podjęcia
współpracy w zakresie organizacji praktyk zawodowych studentów PWSZ w Chełmie
w ramach Projektu pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych
Szkołach Zawodowych”.
2. Instytucje / podmioty, o których mowa w ust. 1, wskazują w zgłoszeniu liczbę
studentów z poszczególnych kierunków studiów, którą instytucja / podmiot może
przyjąć na praktykę zawodową.

3. W tab. 1 zamieszczono przewidywane łączne liczby studentów, biorących udział
w Projekcie, dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Uczelni.

Tabela 1. Zapotrzebowanie na miejsca realizacji praktyk zawodowych
Lp.

1.
2.
3.
4.

Kierunki studiów, na których wprowadzony zostanie
system 6-miesięcznych praktyk
Rolnictwo
Mechanika i Budowa Maszyn
Pedagogika
Pielęgniarstwo

Przewidywana liczba
studentów biorących udział
w praktykach
3
50
32
50

§3
Wymagania stawiane instytucji przyjmującej na praktyki zawodowe studentów PWSZ
w Chełmie, przystępującej do Projektu:
Wymagania ogólne (dla wszystkich kierunków):
1) profil działalności merytorycznie zgodny z określonym kierunkiem studiów
praktykanta (w całości lub na wybranych stanowiskach pracy), czyli posiadanie
typowych miejsc pracy, na których mógłby być zatrudniony absolwent określonego
kierunku studiów,
2) posiadanie bazy materialnej i wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji
celów praktyki,
3) zatrudnianie pracowników z wykształceniem wyższym zgodnym z kierunkiem
studiów praktykantów lub pokrewnym wykształceniem wyższym i co najmniej
3-letnim doświadczeniem zawodowym zgodnym z programem praktyk,
4) podczas praktyk zapewnienie studentom/praktykantom uczestniczącym w projekcie
możliwości osiągnięcia wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie
praktyk.
Wymagania szczególne, dla poszczególnych kierunków:
Kierunek Rolnictwo:
1) podmioty gospodarcze/instytucje deklarujące przyjęcie studentów na praktyki
zawodowe powinny prowadzić działalność w zakresie obsługi rolnictwa. Podmioty
ww. powinny posiadać przynajmniej jedną z następujących grup środków do
produkcji rolniczej: maszyny i urządzenia techniczne, agrochemikalia, środki do
produkcji zwierzęcej, inne środki do produkcji rolniczej, co umożliwi studentom
praktyczne zapoznanie się z aktualnie oferowanymi środkami trwałymi i obrotowymi
wykorzystywanymi w produkcji rolniczej. Podmioty powinny dysponować
specjalistami posiadającymi wyższe wykształcenie (inżynierskie lub magisterskie)
rolnicze lub pokrewne związane z produkcją roślinną, zwierzęcą lub z maszynami

i urządzeniami używanymi w produkcji rolniczej oraz co najmniej roczne
doświadczenie zawodowe w tej branży.
Kierunek Pielęgniarstwo:
1) podmiot leczniczy posiadający podpisany kontrakt z NFZ na realizację świadczeń
medycznych;
2) podmiot leczniczy posiadający wdrożony system zarządzania jakością zgodny
z normami serii ISO potwierdzony aktualnym certyfikatem i /lub posiadający aktualny
Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia potwierdzający spełnienie standardów
akredytacyjnych;
3) podmiot leczniczy deklarujący współpracę, dysponujący bazą dydaktyczną
i materialną (wysokie kwalifikacje personelu pielęgniarskiego oraz dodatkowo:
szatnia dla studentów, barek/sklepik itp.)
4) kryteria doboru zakładowych opiekunów praktyk:
magister pielęgniarstwa /lub pielęgniarka specjalistka,
czynne prawo wykonywania zawodu,
specjalizacja z wybranej dziedziny pielęgniarstwa,
staż pracy w podmiocie leczniczym ( minimum 5 lat),
doświadczenie zawodowe.
Kierunek Pedagogika:
W projekcie mogą wziąć udział: szkoły podstawowe, przedszkola, poradnie psychologicznopedagogiczne, zespoły socjoterapeutyczne, instytucje opiekuńczo-wychowawcze, których
profil działalności merytorycznie jest zgodny z kompetencjami absolwenta kierunku
pedagogika w specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim
lub resocjalizacja lub pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.
Kryteria doboru opiekunów:
wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika w tym w szczególności pedagogika
opiekuńczo-wychowawcza, specjalna, resocjalizacja itp., tytuł magistra;
doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat na stanowisku nauczyciela w przypadku
szkół i przedszkoli, wychowawcy bądź pedagoga w pozostałych;
doświadczenie w opiece nad studentami/praktykantami.
Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn:
1. Podmioty gospodarcze/instytucje deklarujące przyjęcie studentów na praktyki
zawodowe powinny spełnić wszystkie kryteria należące do przynajmniej jeden z grup:
Grupa 1 Firmy zajmujące się naprawą pojazdów i stacje diagnostyczne:
prowadzenie serwisu samochodów osobowych i dostawczych różnych marek,
posiadanie możliwości diagnozowania systemów samochodu za pomocą
nowoczesnej aparatury komputerowej,

możliwość prowadzenia napraw złożonych podzespołów takich jak np.
wtryskiwacze paliwa silników nowoczesnych pojazdach samodzielnie lub na
zlecenie w innych firmach,
podczas praktyk zapewnienie studentom/praktykantom uczestniczącym
w projekcie możliwości osiągnięcia wszystkich efektów kształcenia
przewidzianych w programie praktyk,
Grupa 2 Ośrodki kształcenia lotniczego i aerokluby:
posiadanie certyfikatu niezbędnego do szkolenia teoretycznego i praktycznego
przynajmniej do licencji samolotowej PPL(A) lub licencji pilota
śmigłowcowego PPL(H);
posiada minimum dwa własne statki powietrzne dopuszczone do użytkowania,
posiadanie certyfikatu Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie obsługi
statków powietrznych wg przepisów Part-145 lub Part - M/F;
podczas praktyk zapewnienie studentom/praktykantom uczestniczącym
w projekcie możliwości osiągnięcia wszystkich efektów kształcenia
przewidzianych w programie praktyk.
Grupa 3 Organizacje szkolenia lotniczego personelu technicznego:
posiadanie certyfikatu zatwierdzonej Organizacji Szkolącej Personel Techniczny
wg przepisów Part-147 uprawniającego do szkolenia mechaników do licencji
B1.2;
posiadanie technicznych możliwości prowadzenia szkolenia technicznego
w oparciu o wymagania Part-66 bez zlecania szkolenia podwykonawcom;
oferowanie komercyjnych szkoleń na licencje mechanika zgodnie z przepisami
PART-66;
możliwość szkolenia na przynajmniej jeden typ statku powietrznego w kategorii
B1.2;
podczas praktyk zapewnienie studentom/praktykantom uczestniczącym
w projekcie możliwości osiągnięcia wszystkich efektów kształcenia
przewidzianych w programie praktyk;
Grupa 4 Firmy zajmujące się produkcją z obszaru mechaniki i budowy maszyn lub
zbliżonych:
posiadanie własnego parku maszynowego obejmującego przynajmniej jedną
maszynę technologiczną sterowaną numerycznie,
prowadzenie produkcji wyrobów własnych lub produkcji wyrobów na zlecenie
innych firm,
posiadanie własnego działu konstrukcyjnego lub/i technologicznego,
zatrudnianie specjalistów (przynajmniej z tytułem zawodowym inżyniera)
z zakresu projektowania konstrukcji lub/i procesów technologicznych,
posiadanie specjalistycznego oprogramowania wspomagającego przy
opracowywaniu konstrukcji lub/i procesów technologicznych,

podczas praktyk zapewnienie studentom/praktykantom uczestniczącym
w projekcie możliwości osiągnięcia wszystkich efektor kształcenia
przewidzianych w programie praktyk,
2. Kryteria doboru zakładowych opiekunów praktyk:
- posiadanie co najmniej tytułu zawodowego inżyniera.
§4
Warunki udziału instytucji przyjmującej na praktyki zawodowe studentów PWSZ w Chełmie,
przystępującej do Projektu:
1) wskazanie zakładowych opiekunów praktyk, w liczbie umożliwiającej sprawną
realizację praktyki (jeden zakładowy opiekunem praktyki zawodowej może prowadzić
od 1 do maksymalnie 5 praktykantów),
2) zezwolenie wskazanym opiekunom praktyk zawodowych na udział w szkoleniu
organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz na udział
w zaliczaniu praktyk na terenie Uczelni,
3) zapewnienie warunków realizacji praktyki, umożliwiających osiągnięcie
zamierzonych efektów kształcenia przez praktykanta, opisanych w programie praktyki
zawodowej.
§5
1. Obowiązki instytucji przyjmującej na praktyki zawodowe, przed rozpoczęciem praktyk są
następujące:
1) wyrażenie woli przystąpienia do Projektu,
2) zadeklarowanie miejsc praktyk i liczby praktykantów możliwych do przyjęcia,
3) powołanie zakładowych opiekunów praktyk (praktyka kursowa), z uwzględnieniem
wymagań określonych przez Uczelnię w regulaminie praktyki dla danego kierunku
studiów,
4) zawarcie umowy/porozumienia z Uczelnią, dotyczącą prowadzenia praktyk,
5) przygotowanie miejsc praktyk dla zadeklarowanej liczby praktykantów.
2. Obowiązki instytucji przyjmującej praktykanta na praktykę zawodową w trakcie
realizacji praktyki zawodowej:
1) przeprowadzenie szkoleń dla praktykantów (obowiązujących w instytucji, w tym
szkolenia BHP),
2) zapoznanie z instytucją, profilem jej działalności oraz organizacją,
3) zapoznanie praktykanta z regulaminami i zasadami obowiązującymi w instytucji,
4) wsparcie zakładowych opiekunów praktyk przy organizacji stanowisk pracy dla
praktykantów,
5) udostępnienie wyposażenia oraz materiałów niezbędnych do realizacji praktyk
zawodowych oraz do ewentualnej aplikacyjnej pracy dyplomowej (w przypadku
informacji poufnych – wg indywidualnie ustalonych z praktykantem zasad
i zobowiązań), w miarę możliwości zgoda na sporządzanie dokumentacji

fotograficznej stanowiska pracy, na którym praktyka odbywa się dla potrzeb
sprawozdawania rezultatów projektu.

Załączniki:
Załącznik - WNIOSEK INSTYTUCJI / PODMIOTU ZAINTERESOWANEJ PODJĘCIEM
WSPÓŁPRCAY W RAMACH PROJEKTU

