Regulamin praktyk studenckich na kierunku Kosmetologia PWSZ w Nysie

Postanowienia ogólne według Regulaminu Studiów PWSZ w Nysie.
1. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają
obowiązkowemu zaliczeniu.
2. Informację o zaliczeniu praktyk zawodowych wykazuje się w karcie okresowych
osiągnięć, o której mowa w § 22 ust. 13 Regulaminu Studiów PWSZ w Nysie.
3. Zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem zaliczenia semestru, którego program
przewiduje realizację tych zajęć.
4. Dyrektor Instytutu może wyznaczyć inny niż przewidziany planem studiów okres
odrobienia praktyki zawodowej, jeżeli zaistnieją niezależne od studenta okoliczności
uniemożliwiające wykonanie praktyk zgodnie z planem. W takich przypadkach Dyrektor
Instytutu wyznacza termin zaliczenia praktyki inny niż przewidziany w planie studiów.
5. Program praktyki zawodowej, zatwierdzony przez Dyrektora Instytutu, otrzymują studenci
przed rozpoczęciem kolejnego etapu praktyki zawodowej.
6. Praktykę zalicza nauczyciel akademicki będący opiekunem praktyk zawodowych
z ramienia uczelni.
7. Studenci, których praca zawodowa jest zgodna z kierunkiem lub specjalnością kształcenia
i programem praktyki, lub wykonywali taką pracę w przeszłości, mogą zostać zwolnieni
z obowiązku odbycia praktyki zawodowej.
8. Dyrektor Instytutu określa skutki wynikające z odwołania studenta na wniosek zakładu
pracy z praktyki zawodowej.

Postanowienia szczegółowe dotyczące studentów kierunku Kosmetologia:
1. Rodzaje i okres trwania praktyki. Program nauczania dla kierunku Kosmetologia
przewiduje praktykę wakacyjną trwającą 5 tygodni po I roku ( 200 godzin), 5 tygodni
po II roku (200 godzin) oraz 3 tygodniową (120 godzin) praktykę zawodową
realizowaną w trakcie VI semestru studiów. W czasie praktyki zawodowej student ma
obowiązek zrealizować program praktyk zgodnie z programem nauczania.
2. Rodzaje placówek w których można odbywać praktyki. Praktyka może być
odbywana w:

gabinetach

kosmetycznych,

gabinetach medycyny/dermatologii

estetycznej, ośrodkach SPA i gabinetach Day-SPA, ośrodkach odnowy biologicznej,
laboratoriach kosmetycznych, laboratoriach firm farmaceutycznych zajmujących się
technologią kosmetyku, firmach kosmetycznych, wytwórniach kosmetyków oraz w
innych ośrodkach zapewniających realizację programu praktyk.
3. Praktyka zagraniczna. Praktykę zagraniczną student powinien załatwiać co najmniej
2 miesiące przed planowanym terminem wyjazdu. Podanie o zgodę na odrobienie
praktyki za granicą student kieruje do Instytutowej Komisji ds. Praktyk. Wymagana

jest pozytywna opinia w/w Komisji oraz zgoda Dyrektora Instytutu. Następnie należy
pobrać odpowiednie dokumenty z Dziekanatu. Obowiązuje ubezpieczenie NNW za
granicą na okres praktyki.
4. Wcześniejsze odrobienie praktyk. O wcześniejsze odrobienie praktyk mogą się
ubiegać tylko studenci II i III roku. Podanie student kieruje do Instytutowej Komisji
ds. Praktyk. Wymagana jest pozytywna opinia Komisji oraz zgoda Dyrektora
Instytutu. Na tej podstawie student odbiera z Dziekanatu dokumenty związane z
odbywaniem praktyki.
5. Kontrola praktyk. Student ma obowiązek wypełnić kartę informacyjną podając
miejsce

i termin praktyki oraz telefon kontaktowy do zakładu, w którym odbywa

praktykę i oddać ją w wyznaczonym terminie opiekunowi praktyk do końca letniej
sesji zaliczeniowej. Kontrolujący ma obowiązek osobiście lub telefonicznie
skontrolować studenta odbywającego praktykę i sporządzić notatkę z kontroli w karcie
informacyjnej danego studenta.
6. Zaliczenie praktyk. Praktykę zalicza wyznaczony przez Dyrektora Instytutu opiekun.
Datę zaliczenia praktyki ustala opiekun praktyk i podaje do wiadomości studentów w
terminie do końca letniej sesji zaliczeniowej roku akademickiego, w którym
odbywana jest praktyka.
7. Terminy składania podań o wcześniejsze odrobienie praktyk oraz o zwolnienie
z obowiązku odbywania praktyki w danym roku akademickim:
* do 30 listopada w I semestrze
* do 30 kwietnia w II semestrze
* do 28 lutego w VI semestrze

Wymagane dokumenty związane z zaliczeniem praktyki:


Dziennik praktyk



Świadectwo odbycia praktyki



Siatka oceny praktyki studenta

