Załącznik do programu studiów

.

Program praktyk zawodowych dla studentów kierunku,
studia I stopnia Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska , profil ogólnoakademicki
I. Postanowienia ogólne
§1
1.
Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia studentów na kierunku
Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska.
2.
Praktyki służą przede wszystkim zastosowaniu wiedzy nabytej w trakcie studiów, rozwijaniu
umiejętności i kompetencji społecznych. Stanowią również okazję do bezpośredniego kontaktu
z potencjalnym pracodawcą – zapoznania się z wewnętrzną pragmatyką funkcjonowania miejsca
odbywania praktyk we wszystkich jej wymiarach.
II. Zasady organizacji praktyk
§2
1. Obowiązek odbycia praktyki zawodowej nakładany jest na studentów studiów stacjonarnych
I stopnia.
2. Praktykę należy odbyć w toku studiów od czerwca po 4 semestrze do końca stycznia po 5 semestrze.
Wcześniejsze rozliczenie praktyk lub odbycie ich na specjalnych zasadach wymaga zgody
Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk.
3. Praktyka trwa 90 g.
4. Praktyki mogą być odbywane w sposób ciągły lub mogą być rozłożone na przedziały czasowe
(dopuszcza się odbywanie praktyk w okresie wakacyjnym).
§3
1. Wyboru miejsca praktyk dokonuje się z listy instytucji, z którymi UKSW ma podpisaną umowę. W
innym przypadku wymagana jest uprzednia zgoda Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk.
2. Studentowi rekomenduje się samodzielne wybranie instytucji do odbycia praktyk.
3. Wybór miejsca i charakteru praktyk powinien korespondować z profilem studiów.
4. Mogą to być m.in.:



muzea, galerie, ośrodki edukacji ekologicznej (także ich działy dydaktyczno-oświatowe oraz
konserwatorskie),



placówki oświatowe zajmujące się popularyzacją wiedzy o sztuce, kulturze i nauce (np. domy
kultury, centra kultury, fundacje na rzecz kultury i jej ochrony) z wyłączeniem szkół,



specjalistyczne wydawnictwa w zakresie merytorycznym odpowiadającym specyfice kierunku
studiów,



instytucje zajmujące się handlem dziełami sztuki (antykwariaty, domy aukcyjne, galerie
komercyjne),



instytucje opiekujące się dobrami kultury, w tym biblioteki posiadające zbiory specjalne, archiwa,
repozytoria danych o charakterze muzealnym, bibliotecznym lub archiwalnym,



instytucje zajmujące się ochroną i konserwacją dóbr kultury, w tym ochroną stanowisk kulturowych
(w szczególności skansenów, wykopalisk archeologicznych) i zabytków techniki





Galeria „Przy Automacie” oraz czasopismo „Artifex” w Instytucie Historii Sztuki,



krótkoterminowe inicjatywy (w szczególności w akcje promujące Instytut Historii Sztuki i UKSW,
prace Koła Naukowego, prace naukowo-badawcze oraz projekty zlecone, organizacja imprez
o charakterze naukowym, w tym obsługa konferencji organizowanych w Instytucie Historii Sztuki
i innych zgodnych z profilem studiów).

prace inwentaryzatorskie,
instytucje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje i inne) w ramach działalności zgodnej z profilem
studiów,

5. Kierownik Biura Karier wystawia dokumenty uprawniające do odbycia praktyki.
§4
1. Podstawą zaliczenia praktyki jest sprawozdanie o odbyciu praktyki zatwierdzone przez instytucję
organizującą praktykę oraz opisowa ocena pracy praktykanta ze strony instytucji przyjmującej, a także
wypełniona karta praktykanta, która stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu Praktyk Studenckich
w UKSW.
2. Zaliczenie praktyki stanowi warunek zaliczenia roku akademickiego.

III. Szczegółowe cele i efekty praktyki
§5
1.
Student w ramach praktyk na kierunku Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska uzupełnia kształcenie
w zakresie zdobywanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
2.
Student powinien zapoznać się z zadaniami, specyfiką i celami przyjmującej go jednostki lub
organizacji. Integralną częścią praktyk powinien być udział studenta w realizacji powierzonych mu zadań
w danej jednostce, brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
§6
1.
Do celów praktyki zawodowej specjalistycznej zalicza się poznanie specyfiki i organizacji pracy
historyka sztuki, a w szczególności:






przygotowanie do praktycznego wykonywania zawodu,
kształtowanie umiejętności zawodowych,
zdobywanie doświadczeń w wykonywaniu obowiązków zawodowych,
praktyczną weryfikację merytorycznej wiedzy zdobytej w toku studiów.

2.
Zakres prac oraz stopień samodzielności praktykanta określa osoba nadzorującą praktykanta
wewnątrz jednostki.
Realizowane w ramach praktyk efekty kształcenia
ODKiŚ1_U01

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków.
ODKiŚ1_U02

ODKiŚ1_U03

Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię
używaną w ochronie dziedzictwa kulturowego.
Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię
używaną w ochronie dziedzictwa przyrodniczego.

ODKiŚ1_U04

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktycznych działaniach związanych z ochroną
dóbr kultury w tym z działalnością oświatową i popularyztorską.

ODKiŚ1_U05

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktycznych działaniach związanych z ochroną
przyrody w tym z działalnością oświatową i popularyztorską.

ODKiŚ1_U08

Potrafi pracując w zespole i wykorzystując doświadczenie innych specjalistów
sprawnie podejmować działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Weryfikacja efektów kształcenia na podstawie dokumentów zgodnych z aktualnie obowiązującym
Regulaminem Praktyk Studenckich UKSW

Zalecenia dla instytucji przyjmujących na praktyki
1. Zapoznanie studenta z ogólnymi informacjami dotyczącymi organizacji instytucji / biura etc. oraz z
organizacją pracy, harmonogramem i dyscypliną pracy, jak również ze strukturą organizacyjną
instytucji, etc.
2. Zapoznanie studenta z obowiązkami, jakie wykonują pracownicy instytucji, w której student
odbywa praktykę.
3. Przedstawienie szczegółowego planu zadań, które student ma wykonywać.
4. Umożliwienie studentowi wglądu do nieobjętych tajemnicą firmowych materiałów związanych z
pracą.
5. Realizacja działań wyznaczonych przez specyfikę firmy, organizacji czy instytucji, w której odbywa
się praktyka.
6. Przedłożenie sprawozdania z praktyki (wypełnienie dokumentów przedstawionych przez
praktykanta z opinią o przebiegu praktyk i pracy studenta).

