REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH
W CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY

I.

Postanowienia wstępne

1. W Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży (CDZdM) realizowane są wyłącznie
praktyki zawodowe (nie ma możliwości odbycia praktyk pedagogicznych).
2. Praktyki zawodowe w CDZdM realizowane są na podstawie dokumentów dostarczanych
przez studenta:
a) porozumienia

w

sprawie

organizacji

studenckich

praktyk

zawodowych

między

uczelnią wyższą a CDZdM,
b) skierowania na praktykę zawodową z uczelni wyższej.
3. Praktyki zawodowe w CDZdM skierowane są do studentów:
a) Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
b) Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
c) Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
d) Wydziału Studiów Edukacyjnych Collegium da Vinci w Poznaniu.
4. Praktyki zawodowe odbywają się w ciągu roku akademickiego (od grudnia do czerwca). Nie ma
możliwości odbycia praktyk w czasie wakacji letnich.
5. Osoby zainteresowane odbyciem praktyk zawodowych w CDZdM są zobowiązane do:
a) zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania placówki
(m.in. strona internetowa, w tym statut CDZdM),
b) przesłania aktualnego CV do dnia 30 listopada każdego roku akademickiego.
6. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez studentów oraz wymiar godzin praktyk
określa program nauczania dla danego kierunku uczelni wyższej.
7. Praktyki zawodowe realizowane są w oparciu o Program praktyk CDZdM określający obszary
tematyczne oraz zadania do realizacji przez studenta. Program praktyk będzie przedstawiony
każdemu studentowi podczas spotkania organizacyjnego.
8. Praktyki zawodowe prowadzone są indywidualnie lub w grupach (zależnie od liczby
praktykantów w danym roku akademickim).

9. Ze względu na specyfikę działań CDZdM terminy spotkań w ramach Programu praktyk CDZdM
będą ustalane sukcesywnie. Nie jest możliwe, aby praktyki odbywały się codziennie
w

systemie

jednozmianowym,

do

czasu

zrealizowania

wymaganej

liczby

godzin

przez studenta. Program praktyk CDZdM realizowany jest etapowo, zależnie od możliwości
czasowych pracowników.
10. Student odbywający praktyki zawodowe w CDZdM jest zobowiązany do systematycznego
prowadzenia Sprawozdania z przebiegu praktyk niezależnie od dokumentu wymaganego
przez uczelnię wyższą (tj. np. dziennika praktyk).
11. Maksymalna liczba osób realizujących praktyki zawodowe w CDZdM będzie ustalana
w każdym roku akademickim – zależnie od aktualnych możliwości kadrowych CDZdM.

II. Cele praktyk zawodowych
1. Cel główny
Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie studenta ze specyfiką działania CDZdM
oraz zadaniami statutowymi realizowanymi przez pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem
pracy doradców zawodowych.

2. Cele szczegółowe
a) zapoznanie

studenta

ze

strukturą

organizacyjną,

dokumentacją,

realizowanymi

działaniami w ramach statutu placówki,
b) zapoznanie z dokumentacją prawną obowiązującą w doradztwie zawodowym
w resorcie oświaty,
c) zapoznanie z materiałami metodycznymi opracowanymi przez pracowników CDZdM
dla szkół,
d) zapoznanie z narzędziami diagnostycznymi stosowanymi przez doradców zawodowych
w CDZdM oraz ze specyfiką pracy indywidualnej z uczniem,
e) obserwacja uczestnicząca w warsztatach i seminariach informacyjnych w szkołach
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; zapoznanie studenta ze specyfiką pracy grupowej,
f) czynne uczestnictwo w inicjatywach CDZdM z zakresu przedsiębiorczości,
g) rozwijanie umiejętności planowania i organizacji pracy własnej,
h) kształtowanie kreatywności oraz innowacyjności.

III. Kryteria oceniania
1. Warunki zaliczenia praktyk zawodowych w CDZdM
a) odbycie praktyk w ustalonym terminie,
b) przedłożenie opiekunowi praktyk dokumentu z przebiegu praktyk:
- w formie określonej przez uczelnię wyższą,
- sprawozdania z przebiegu praktyk wymaganego przez CDZdM,
c) obecność na spotkaniach wg Programu praktyk CDZdM
- wymagane 90% obecności,
- każda nieobecność powinna być usprawiedliwiona,
d) wykazanie się wiedzą z zakresu poznanych obszarów tematycznych w ramach Programu
praktyk CDZdM (spotkanie podsumowujące),
e) na ocenę końcową praktyk zawodowych będzie wpływać stopień zaangażowania studenta
w realizację zadań oraz motywacja do uczestnictwa w inicjatywach placówki.
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