Realizacja praktyk zawodowych w semestrze letnim 2021/2022

WAŻNE TERMINY
Do 20 stycznia – złożenie wniosku i porozumienia w sprawie odbycia praktyk studenckich. Wnioski
wysyłamy na adres e-mail praktyki.poznan@wsb.net.pl lub przesyłamy pocztą tradycyjną na adres
wydziału (wzory dokumentów dostępne są na stronie Uczelni, w zakładce Praktyki).
Do 20 marca - Uczelnia wystawia studentom skierowania oraz porozumienia w sprawie odbycia
praktyk studenckich.
Do 30 czerwca – Studenci składają dokumentację (etapową kartę przebiegu praktyk, jak również
porozumienie) potwierdzającą odbycie praktyk. Dokumentację wysyłamy na adres e-mail
praktyki.poznan@wsb.net.pl lub przesyłamy pocztą tradycyjną na adres wydziału.

ZASADY REALIZACJI PRAKTYK
Studenci II i III semestru studiów licencjackich oraz II semestru studiów magisterskich realizują
praktyki zawodowe KIERUNKOWE, tzn. zgodne z kierunkiem studiów, przez min. 4 tygodnie
w wymiarze 108 godzin.
Studenci IV, VI semestru studiów licencjackich oraz III I VI semestru studiów magisterskich, realizują
praktyki zawodowe SPECJALNOŚCIOWE, tzn. zgodnie z realizowaną specjalnością, przez min. 4
tygodnie w wymiarze 108 godzin.
Studenci V semestru studiów licencjackich realizują praktyki zawodowe SPECJALNOŚCIOWE, tzn.
zgodne z realizowaną specjalnością, przez min. 8 tygodni w wymiarze 216 godzin.
Wykaz miejsc, w których studenci określonej specjalizacji mogą realizować praktyki zawodowe,
znajduje się w sylabusach dostępnych na stronie internetowej Uczelni (Klikamy: Dla studenta –
Centrum spraw studenta – Praktyki zawodowe – Poznań). Wybieramy edycję, w której
rozpoczynaliśmy studia (np. student rozpoczął naukę w roku 2018, więc wybiera edycję 2018), a
następnie odnajdujemy sylabus odpowiadający realizowanemu kierunkowi oraz specjalności.
Warto wiedzieć, że Uczelnia nie zwalnia studentów z odbywania praktyk na podstawie wykonywanej
pracy! Student może jednak złożyć wniosek i wskazać w nim swoje miejsce pracy jako podmiot,
w którym będzie realizować praktyki.
Ponadto obecnie nie ma możliwości odbycia praktyk na podstawie działalności w wolontariacie.
UWAGA – W przypadku praktyk realizowanych przez studentów na kierunku Psychologia,
dokumentacja potwierdzająca odbycie praktyk musi być podpisana i opieczętowana przez osobę
wykonującą zawód psychologa.

UWAGI OGÓLNE
Wnioski, porozumienia oraz etapowe karty wypełniamy przede wszystkim CZYTELNIE. Ponadto
prosimy zwracać uwagę na daty, numery indeksów itd. Ważne jest też, by wpisywać odpowiednią
specjalność oraz kierunek i stopień studiów.
Przed przesłaniem wniosku prosimy też o zweryfikowanie, czy na pewno wpisany semestr studiów
jest poprawny (pamiętać należy, iż wpisujemy we wniosku ten semestr, na którym realizować
będziemy konkretne praktyki (np. student pierwszego semestru składa wniosek w grudniu, ale we
wniosku wskazuje drugi semestr, ponieważ wówczas - na semestrze letnim - będzie realizował
praktyki zawodowe).
Zastosowanie się do tych uwag znacząco usprawni naszą pracę oraz pozwoli uniknąć mimowolnych
błędów przy wystawianiu skierowań oraz porozumień, a tym samym szybciej otrzymają Państwo
dokumentację niezbędną do rozpoczęcia praktyk zawodowych! ☺

KONTAKT
Mamy nadzieję, że przedstawione informacje są jasne, przejrzyste i czytelne, ale w wypadku, gdyby
naszły Państwa jakiekolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt drogą elektroniczną, bądź telefonicznie.

Dział praktyk: 618510518 w.130
E-mail: praktyki.poznan@wsb.net.pl

mgr Magdalena Plucińska: 530 542 728
magdalena.plucinska@wsb.net.pl

mgr Magdalena Zdrójkowska: 512 089 032
magdalena.zdrojkowska@wsb.net.pl

