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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Regulamin rekrutacji praktykantów  

Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej  

do udziału w projekcie  

pt. ”Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – II edycja 

 

realizowanym w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady procesu rekrutacji studentów, a w szczególności 

wymagania stawiane aplikującym do udziału w projekcie studentom, kryteria  

i postępowanie kwalifikacyjne, ramowe obowiązki praktykanta Państwowej Szkoły Wyższej 

im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej realizowane w ramach projektu „Program 

praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – II edycja, w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) Uczelni – oznacza to Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II  

w Białej Podlaskiej, zwaną dalej PSW w Białej Podlaskiej; 

2) Projekcie – oznacza to projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym  

pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” 

– II edycja, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; 

3) Studencie – oznacza to studenta II, III roku studiów pierwszego stopnia o profilu 

praktycznym PSW w Białej Podlaskiej, aplikującego do udziału w projekcie; 

4) Praktykancie – oznacza to studenta II, III roku studiów pierwszego stopnia  

o profilu praktycznym PSW, biorącego udział w projekcie; 

5) Uczelnianym opiekunie praktyk zawodowych – oznacza to opiekuna  

z ramienia uczelni, biorącego udział w projekcie; 

6) Zakładowym opiekunie praktyk zawodowych – oznacza to opiekuna  

z ramienia pracodawcy, z którym uczelnia podpisała umowę w ramach realizacji 

projektu; 

7) Praktyce kursowej – oznacza to praktykę zawodową wynikającą z programu 

kształcenia obowiązującego na kierunkach studiów o profilu praktycznym, 

realizowanym w uczelni; 
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8) Praktyce pilotażowej – oznacza to praktykę zawodową realizowaną w ramach 

projektu w wymiarze 3 miesięcy, rozumianych, jako dwanaście tygodni, równych 

sześćdziesięciu dniom roboczym: miesiąc praktyki pilotażowej to 20 dni roboczych 

praktyki; 

9) Sześciomiesięcznej praktyce zawodowej – oznacza to praktykę składającą się  

z trzymiesięcznej praktyki kursowej i trzymiesięcznej praktyki pilotażowej,  

dla prowadzenia której przeznaczony jest projekt. 

10) Komisji Rekrutacyjnej – oznacza to Komisję wskazana w par.5. 

 

§2 

Informacje dotyczące realizacji sześciomiesięcznej praktyki zawodowej 

 

1. Do końca realizacji projektu praktykant zobowiązuje się wykazać sześciomiesięczną praktyką 

zawodową, w tym trzymiesięczną praktyką pilotażową. 

2. Istnieje możliwość zaliczenia na poczet sześciomiesięcznej praktyki zawodowej, praktyki 

kursowej, w całości lub w jej części, którą student zrealizował przed przystąpieniem  

do projektu. 

3. Istnieje możliwość wydłużenia praktyki kursowej, ponad regulaminowe trzy miesiące. 

4. Rekrutacja będzie prowadzona na kierunkach: Filologia Angielska, Fizjoterapia, Mechanika i 

budowa maszyn oraz Socjologia. 

 

§3 

Wymagania stawiane studentom aplikującym do udziału w projekcie  

 

1. Do udziału w projekcie są uprawnieni studenci, którzy: 

1.1. Są studentami II lub III roku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym; 

1.2. Do rekrutacji mogą przystąpić studenci I roku studiów, którzy będą mogli rozpocząć 

udział w projekcie po przedstawieniu do 30 września 2017r zaświadczenia z Dziekanatu o 

zaliczeniu drugiego semestru studiów; 

1.3.  Posiadają status studenta; 

1.4.  Złożyli „Wniosek rekrutacyjny praktykanta o udział w projekcie „Program praktyk 

zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – II edycja (zał. Nr 1) i 

uzyskali najwyższą ocenę wniosków w procesie rekrutacji. 

2. Uzyskali pozytywną opinię uczelnianego opiekuna praktyk potwierdzającą możliwość 

wykazania się do końca trwania projektu, tj. do końca września 2018r. realizacją 

sześciomiesięcznej praktyki zawodowej. Studenci nie posiadający pozytywnej opinii 

nie będą mogli zostać zakwalifikowani do udział w projekcie. 
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3. W ramach rekrutacji Student wypełnia także ankietę pozwalającą na ocenę poziomu 

początkowego umiejętności i kompetencji, które będą rozwijane w ramach praktyk 

3.  W sytuacji, w której zakwalifikowany do projektu student, przed przystąpieniem do praktyk 

przewidzianych projektem nie spełni wymogu wskazanego w par.3 ust.1, zostaje skreślony  

z listy uczestników projektu. W tej sytuacji student z listy rankingowej, po spełnieniu 

wymogów przewidzianych warunkami projektu, może zostać zakwalifikowany do udziału  

w projekcie. 

4. Z zakwalifikowania do udziału w projekcie będą wykluczeni studenci, których zadania 

przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu są lub 

będą do końca września 2018 roku współfinansowane z innych wspólnotowych 

instrumentów finansowych, w tym innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

§4 

Kryteria kwalifikacyjne studentów aplikujących do udziału w projekcie  

1. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie będzie decydowała najwyższa średnia uzyskana  

z poprzedniego roku akademickiego (lub z pierwszego semestru). W przypadku jednakowej 

średniej ocen decydować będzie aktywność studenta potwierdzona zaświadczeniami 

zaangażowania w życiu uczelni, społeczności, środowiska lokalnego, regionalnego, 

krajowego. 

2. Zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną studenci na kierunku i w limicie miejsc oraz  

w limicie uwzględniającym liczbę kobiet i mężczyzn przewidzianych projektem. 

3. W oparciu o najwyższą średnią zweryfikowaną w procesie rekrutacji zostaną utworzone listy 

rankingowe, odrębnie dla każdego kierunku studiów, a następnie listy studentów 

zakwalifikowanych do udziału w projekcie. W sytuacji, w której kryteria opisane w par. 4 pkt 

1 nie będą rozstrzygające, wprowadza się dodatkowe kryterium w postaci wyrażenia woli 

pisania aplikacyjnej pracy dyplomowej. 

4. Listy rankingowe oraz listy studentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostaną 

opublikowane na stronie internetowej uczelni. 

5. W przypadku nie wypełnienia przewidzianego projektem limitu miejsc, dopuszcza  

się możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej. 

 

 

§5 

Komisja Rekrutacyjna 

 

1. Do przeprowadzenia procesu rekrutacji zostanie powołana czteroosobowa Komisja 

Rekrutacyjna, w następującym składzie: 

1.1. Przewodniczący Komisji – członek powołanego w uczelni zespołu projektowego; 
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1.2. Członek Komisji – osoba wskazana przez Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu  

i Nauk Społecznych; 

1.3. Członek Komisji – osoba wskazana przez Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych 

 i Technicznych; 

1.4. Przedstawiciel studentów – osoba wskazana przez Przewodniczącego Samorządu 

Studenckiego. 

2. Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi czynności rekrutacyjne wynikające z par. 3 i 4 oraz inne 

wynikające z potrzeb rekrutacji, wskazane przez koordynatora projektu. 

 

§6 

Warunki przyznawania świadczeń materialnych dla praktykanta 

 

1. Projekt przewiduje wypłatę stypendium w pięciu równych comiesięcznych częściach 

(wypłacane po każdym miesiącu zrealizowanych praktyk począwszy od 2 do 6 miesiąca)  

w maksymalnej łącznej kwocie 11503,00 zł na jednego studenta. 

2. Łączny okres pobierania stypendium przez praktykanta nie może być dłuższy niż pięć 

miesięcy. 

3. Praktykant, po spełnieniu wymogów przewidzianych projektem może otrzymać  

w odniesieniu do punktu 1 stypendium w wysokości 2300,60 zł za miesiąc praktyki liczonej, 

jako 20 dni roboczych. 

4. Praktykant może otrzymać częściową refundację kosztów dodatkowo poniesionych w trakcie 

realizacji praktyki, tj. koszty dojazdów, zakwaterowania (w przypadku odbywania praktyki 

poza miejscem zamieszkania), koszty ubezpieczenia związanego z wykonywaniem praktyki 

np. NNW, badań lekarskich wymaganych realizacją praktyk, środki ochrony indywidualnej  

 (o ile są wymagane), materiałów zużywalnych niezbędnych do realizacji praktyki itp. 

5. Projekt przewiduje również możliwość częściowej refundacji kosztów związanych  

z przygotowaniem prac dyplomowych aplikacyjnych. 

6. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium oraz refundacji kosztów, o których mowa  

w ust. 1 – 5, określa Regulamin przyznawania świadczeń materialnych praktykantom 

biorącym udział w projekcie pt. ”Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych 

Szkołach Zawodowych” – II edycja. 

 

§7 

Obowiązki praktykanta przed przystąpieniem do realizacji praktyki pilotażowej 

1. Podpisanie umowy z uczelnią na realizację praktyk przewidzianych w projekcie.  

2. Wybór miejsca praktyki z listy przygotowanej przez uczelnię lub samodzielne wyszukanie 

miejsc praktyki na zasadach i w terminie określonym przez uczelnię. 

3. Udział w uzgodnieniach szczegółowego programu i harmonogramu praktyki  

z uczelnianym i zakładowym opiekunem praktyk zawodowych. 

4. Ubezpieczenie się na czas trwania praktyki od następstw nieszczęśliwych wypadków  

i innych okoliczności specyficznych dla danego kierunku studiów oraz miejsca praktyki (koszt 
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refundowany przez projekt). Okazanie uczelnianemu opiekunowi praktyk zawodowych 

dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie oraz potwierdzeń posiadania aktualnych badań  

i szczepień ochronnych, specyficznych dla danego kierunku studiów. 

5. Udział w szkoleniu przed praktyką, prowadzonym przez uczelnianego opiekuna praktyk 

zawodowych. 

 

§8 

Obowiązki praktykanta w trakcie realizacji praktyki pilotażowej 

1. Stawienie się w miejscu praktyki w wyznaczonym terminie i uczestniczenie  

w obowiązkowych szkoleniach (w tym szkoleniu BHP). 

2. Posiadanie wymaganego ubezpieczenia. 

3. W sytuacjach, gdy wymaga tego charakter praktyki, noszenia odzieży i obuwia ochronnego 

(lub/i innych elementów zabezpieczających przed urazami) oraz identyfikatora. 

4. Uzgadnianie z zakładowym opiekunem praktyki szczegółów organizacyjnych realizacji 

poszczególnych etapów praktyki. 

5. Obowiązkowa obecność na praktyce. Dopuszcza się usprawiedliwioną nieobecność na 

praktyce pilotażowej wynoszącą w sumie nie więcej niż trzy dni robocze. Praktykant jest 

zobowiązany zgłosić niezwłocznie zakładowemu opiekunowi praktyk każdą usprawiedliwioną 

(zwolnienie lekarskie) nieobecność na praktyce. Nieobecności wykraczające poza dozwolone 

praktykant zobowiązuje się odpracować w terminie uzgodnionym z zakładowym opiekunem 

praktyk zawodowych. 

6. Branie czynnego udziału w praktyce, sumienne wykonywanie zadań zleconych przez 

zakładowego opiekuna praktyk zawodowych i przestrzeganie przepisów oraz zasad 

obowiązujących w instytucji. 

7. Dokumentowanie przebiegu praktyki zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie praktyki 

(port folio na docelowej platformie informatycznej projektu). 

8. Komunikowanie się okresowo z uczelnianym opiekunem praktyk, zdawanie cząstkowych 

relacji z przebiegu praktyki. 

9. Współdziałanie z uczelnianym i zakładowym opiekunem praktyk zawodowych przy ustalaniu 

tematu, zakresu i warunków wykonywania aplikacyjnej pracy dyplomowej. 

10. Możliwość wnioskowania do uczelni w czasie praktyki o zatwierdzenie tematu aplikacyjnej 

pracy dyplomowej –uzgodnionego z zakładem pracy. 

 

§9 

Obowiązki praktykanta po zrealizowaniu praktyki 

 

1. Sporządzenie sprawozdania z praktyki, zgodnie z wytycznymi, w tym dokonanie samooceny  

w zakresie osiągniętych efektów kształcenia. 
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2. Ocena przebiegu i miejsca praktyki oraz współpracy z opiekunami praktyk (ocena/opinia nie 

jest ujawniana opiekunom praktyk przed zaliczeniem praktyki). 

3. Przystąpienie do zaliczenia praktyki przed komisją wyznaczoną przez uczelnię. 

 

 

§10 

Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. 

 

§11 

Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.  

 

 

 

 

        Zatwierdzam 

 

 

 

Biała Podlaska, 13.07.2017    ……………………………………………...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 – Wniosek rekrutacyjny studenta o udział w projekcie. 

Załącznik Nr 2 - Ankieta oceny poziomu początkowego umiejętności i kompetencji 

 

 

Przy opracowaniu regulaminu uwzględniono wytyczne zawarte w dokumencie: „Regulamin  

i instrukcje pilotażowych praktyk zawodowych w projekcie…” 


