Program e-learning dla opiekuna praktyk zawodowych
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Program e-learning dla opiekuna praktyk zawodowych
Część 1. - Wprowadzenie
1.1. Opiekun praktyk zawodowych
1.1.5. Definicja
Opiekun praktyk zawodowych to osoba zatrudniona na Wydziale lub w Placówce Szkolnictwa
WyŜszego, zajmująca się praktykami studentów – zapewnianymi przez zewnętrzną
instytucję/organizację/dostarczyciela usług.
Czasami rola opiekuna praktyk na uniwersytetach i w placówkach edukacyjnych nie jest
jednoznacznie określona pod kątem kompetencji. W większości przypadków obowiązki opiekuna są
wypełniane przez profesorów, nauczycieli lub naukowców, którzy czują, Ŝe nawet jeśli mają
świetne akademickie podstawy, nie są przygotowani do koordynacji tego akademicko-biznesowonauczycielskiego zadania.
1.1.6. Cele
Głównym celem tego programu szkoleniowego e-learning jest podkreślenie edukacyjnych
zagadnień opieki nad praktykami zawodowymi oraz związanych z nimi innowacji w celu określenia
miejsca opiekunów praktyk w strukturze celu umiejętności studentów i koordynacji z korporacyjnobiznesowym światem. Zamierzamy odpowiedzieć na cele programu uczenia się przez całe Ŝycie i
odnieść się do jakości edukacyjno-praktycznych systemów profesjonalnego szkolenia.
Opiekunowie praktyk zawodowych będą mogli pełnić rolę ukierunkowaną na socjalizację,
przekazywanie wiedzy i kwalifikację poprzez stworzenie zindywidualizowanych programów
szkoleniowych, stworzonych przy współpracy z profesjonalistami w dziedzinie opieki naukowej i
poradnictwa w celu przyczynienia się do udoskonalenia codziennej wydajności.
Opiekun praktyk zawodowych udziela porad. Doradzanie skupia się na czynnościach, wymaganiach
i osiągnięciu zadowalającego postępu poprzez kroki konieczne dla zdobycia doświadczenia w czasie
praktyk.
Skupia się na relacjach międzyludzkich, zobowiązaniach oraz zasobach, które pomagają studentom
odnieść sukces i spełnić swoje akademickie i zawodowe dąŜenia.
Opiekun praktyk zawodowych pełni wiele ról w Ŝyciu studenta. "Przewodnik", "doradca",
"opiniodawca", "konsultant" i "nauczyciel" to niektóre z funkcji związanych z udzieleniem
studentowi pomocy w odniesieniu sukcesu. Twoje szczególne połączenie wiedzy zawodowej,
osobistego stylu i podejścia do ułatwienia procesu uczenia się i praktyki kształtuje wizerunek
opiekuna praktyk zawodowych, jakim jesteś. Zapewne będziesz nosić kilka "czapek" w trakcie
rozwoju Twoich studentów. MoŜesz czuć się dobrze, nosząc wiele czapek naraz lub woleć nosić
jednorazowo tylko jedną lub dwie.
NiezaleŜnie od tego, waŜne jest, aby pamiętać, Ŝe skuteczna opieka nad praktykami, podobnie jak
sama mądrość, jest wielowymiarowa. Najlepsi opiekunowie praktyk zawodowych dostosowują
swoje liczne role w celu sprostania róŜnym potrzebom studenta. Choć nie ma jednego wzorca
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dobrej opieki, waŜne jest, by znać "rdzenne" role, kluczowe dla wspierania edukacyjnego,
zawodowego i osobistego rozwoju Twoich studentów.
1.1.7. Praktyki tradycyjne
Forma podejścia do rozwoju pozycji opiekuna praktyk zawodowych proponowana w niniejszym
kursie odbiega od niektórych praktyk stosowanych czasami na uniwersytetach i w ośrodkach
edukacyjnych. JeŜeli weźmiemy pod uwagę któryś z bardziej powszechnych modeli, okazałoby się,
Ŝe przynajmniej jeden ma następujące cechy:
Obowiązkowe terminy
Narzucenie sposobu wykonania i sektorów (na przykład, trzy miesiące w sekorze
szpitalnictwa)
Praca zbiorowa (bez odpowiedzialności indywidualnej)
Umiejętności i kompetencje opiekuna praktyk nie dostosowane do Praktyk
Biznesowych Studentów
Opieka nad praktykami zlecona przez Wydział
MoŜliwe, Ŝe powyŜsza propozycja ułatwia administracji zarządzanie praktykami, zmniejszając
koszty i upraszczając zadania. Proponujemy inny sposób, wiedząc, Ŝe wymaga większego wysiłku
kierownictwa administracyjnego i edukacyjnego.
Istotne jest naświetlenie dydaktycznych zasad, rządzących pracą opiekunów praktyk
zawodowych, aby móc zrozumieć i ocenić ich działanie w opiece nad praktykami.
1.2.

Cechy/Umiejętności

Opiekunowie praktyk zawodowych w swoich interakcjach powinni wykazywać następujące
cechy (w oparciu o propozycję IKERTIA, WP4).

1.2.1.

Umiejętności społeczne

Umiejętności społeczne
1. Umiejętność podchodzenia do ludzi otwarcie i bez uprzedzeń
A Wiedza/zrozumienie
B Umiejętność
- śyczliwość
Podchodzenie do ludzi w sposób otwarty i
- Empatia
bez uprzedzeń
- Umiejętność słuchania
- Umiejętność wyraŜania odmiennego
zdania bez obraŜania praktykantów lub
osoby nadzorującej w firmie
- Umiejętność oddzielenia oceny od odczuć
lub przekonań praktykantów
- WyraŜanie swojego zdania bez wiedzy,
odnoszenia
się
lub
uwzględnienia
wydarzeń z przeszłości
2. Świadomość istnienia róŜnic między praktykantami
A Wiedza/zrozumienie
B Umiejętność
- W razie potrzeby, ukierunkowanie swojej Świadomość istnienia
pracy na kaŜdego praktykanta
praktykantami
Odnajdowanie
indywidualnych
i
intelektualnych
róŜnic
między

róŜnic

między
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praktykantami
3. Reagowanie odpowiednio do poszczególnych typów osobowości, cech
narodowościowych, wieku, itd.
A Wiedza/zrozumienie
B Umiejętność
Uwzględnianie
czułych
punktów Reagowanie
odpowiednio
do
praktykantów
poszczególnych typów osobowości, cech
- Umiejętności psychologiczne
narodowościowych, wieku, itd.
4. Zrozumienie problemów i obaw uczestników
A Wiedza/zrozumienie
Umiejętności psycho-pedagogiczne
- Cierpliwość i wyrozumiałość

B Umiejętność
Zrozumieniem
problemów
studentów

i

obaw

5. Odpowiednie wywaŜenie kierunków działania
A Wiedza/zrozumienie
B Umiejętność
- Umiejętności pedagogiczne
Odpowiednie
wywaŜenie
Uwzględnianie
róŜnic
między działania
praktykantami,
aby
wiedzieć
jak
ukierunkowywać spotkania

kierunków

6. Zapewnienie praktykantom wsparcia i zachęty
A Wiedza/zrozumienie
B Umiejętność
- Pozytywna i pomocna postawa
Zapewnienie praktykantom wsparcia i
- Udzielenie praktykantom pomocy krok po zachęty
kroku, w ich tempie
- Uwzględnienie potrzeb praktykantów i
wiedza, jak im pomóc
- Unikanie sytuacji przytłaczania lub
zniechęcania praktykantów poprzez słowa
lub działania

1.2.2. Umiejętności pedagogiczne
Umiejętności pedagogiczne
1. Utrzymanie motywacji
A Wiedza/zrozumienie
- Entuzjazm
- Pozytywne nastawienie
- Zachęcanie do uczestnictwa
- Wykazanie zainteresowania
praktykantami
- Dostarczenie informacji zwrotnej
- Ustanowienie celów
- Zainteresowanie przedmiotem

B Umiejętność
Utrzymanie motywacji praktykantów

swoimi

2. Uwzględnienie celów
A Wiedza/zrozumienie
- Dobre rozplanowanie

B Umiejętność
codziennych Uwzględnienie celów
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czynności
Dokładność,
systematyczność

metodyczność

i

3. Zarządzanie interakcjami
A Wiedza/zrozumienie
- Komunikatywność
- Umiejętność moderacji
- Dobra koordynacja czynności

B Umiejętność
Zarządzanie interakcjami z praktykantami
Zarządzanie
interakcjami
z
osobą
nadzorującą w firmie

4. Udzielanie informacji zwrotnej
A Wiedza/zrozumienie
B Umiejętność
- DąŜenie do sedna sprawy
Udzielanie informacji zwrotnej
- Opisowość pozwalająca praktykantom
działać
5. Zajmowanie się róŜnymi profilami osób nadzorujących praktykantów i
firmy
A Wiedza/zrozumienie
B Umiejętność
Uwzględnianie
czułych
punktów Zajmowanie
się
róŜnymi
profilami
praktykantów
praktykantów i osób nadzorujących w
- Umiejętności psychologiczne
firmie
6. Wsparcie poszczególnych stylów uczenia się/strategii pracy
A Wiedza/zrozumienie
- Umiejętności pedagogiczne
- Umiejętności praktyczne

B Umiejętność
Wsparcie poszczególnych stylów uczenia
się i strategii pracy

1.2.3. Umiejętność oceny
Umiejętność oceny
1. Ocena jakości praktyk
A Wiedza/zrozumienie
Sprawdzanie
poziomu
wiedzy
osiągniętego przez praktykantów, nie tylko
pod koniec okresu praktyk, ale równieŜ w
jego trakcie

B Umiejętność
- Ocena jakości praktyk
- Opracowanie i zastosowanie kryteriów
oceny (Deklaracja Bolońska, stosownie do
Wydziału/reguł instytucjonalnych)

2. Ocena zadowolenia praktykantów
A Wiedza/zrozumienie
B Umiejętność
- Uwzględnienie opinii praktykantów, ich Ocena zadowolenia praktykantów
skarg, itp.
3. Reakcja na ocenę procesu przez praktykantów
A Wiedza/zrozumienie
B Umiejętność
- Otwartość
Reakcja na ocenę procesu praktyk przez
- Uwzględnienie opinii praktykantów bez studentów
urazy
- Wiedza, jak reagować stosownie do
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oceny praktykantów
- Pozytywna, krytyczna postawa
4. Śledzenie postępu praktyk
A Wiedza/zrozumienie
B Umiejętność
- Wiedza na temat postępów praktykanta Śledzenie postępu praktyk
lub ich braku
Kontakt z osobą nadzorującą w firmie i
personelem
5. Motywacja praktykantów
A Wiedza/zrozumienie
- Zdobycie zainteresowania praktykantów
- Wspomaganie praktykantów w procesie
praktyk

B Umiejętność
- Motywacja praktykantów
- Wykrywanie motywacyjnych problemów
związanych z miejscem pracy

6. Udzielanie praktykantom informacji zwrotnej
A Wiedza/zrozumienie
B Umiejętność
- DąŜenie do sedna sprawy
Udzielanie
praktykantom
- Opisowość pozwalająca praktykantom zwrotnej
działać

informacji

1.2.4. Umiejętności zarządzania
Umiejętności zarządzania
1. Radzenie sobie ze stresem/tolerancja frustracji
A Wiedza/zrozumienie
B Umiejętność
- Podejście realistyczne
Radzenie sobie
- Samokontrola
frustracji
Pozytywne
nastawienie/pozytywne
myślenie
- Przystosowanie się do zmian z łatwością

ze

stresem/tolerancja

2. Radzenie sobie z duŜą częstotliwością komunikacji
A Wiedza/zrozumienie
- Pozytywna, krytyczna postawa
- Świetne zdolności analityczne
- Umiejętność moderacji

B Umiejętność
Radzenie sobie z duŜą częstotliwością
komunikacji

3. Zarządzanie czasem
A Wiedza/zrozumienie
B Umiejętność
- Dobre rozplanowanie działań podczas - Zarządzanie czasem
procesu praktyk
- Dokładność i elastyczność
- Umiejętność odmawiania w sytuacji
nieplanowanych działań
- Umiejętność pozostawienia pewnej ilości
czasu w trakcie praktyk na nieoczekiwane
zdarzenia
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1.2.5. Umiejętności administracyjne
Umiejętności administracyjne
1.-Relacje administracyjne z firmą
A Wiedza/zrozumienie
- Dobra znajomość zarówno praktykantów
jak i firmy
- Wypracowanie dobrej administracyjnej
koordynacji z osobą nadzorującą w
firmie/praktykantami/Wydziałem
lub
Ośrodkiem Edukacyjnym

B Umiejętność
- Znajomość sektora gospodarczego,
zwłaszcza działalności przedsiębiorstwa
(serwis internetowy firmy, informacje na
temat sektor, informacje gospodarcze)
- Wypracowanie dobrych relacji z firmą
poprzez osobę nadzorującą w firmie
(spotkania, rozmowy, e-maile, raporty)
- Wypracowanie dobrych relacji z
praktykantami
poprzez
spotkania,
rozmowy, e-maile, raporty
- Wypracowanie dobrych relacji z
Placówką
Edukacyjną
(Wydziałem/Ośrodkiem Edukacyjnym)

2. Pozycje biznesplanu/kontroli
A Wiedza/zrozumienie
B Umiejętność
- Systematyczność i metodyczność
Stworzenie biznesplanu i pozycji kontroli
- Znajomość i przekazanie sposobu
ustanowienia reguł pracy
3. Radzenie sobie z zagadnieniami organizacyjnymi
A Wiedza/zrozumienie
- Umiejętność podejmowania decyzji
- Osoba zorganizowana i zdyscyplinowana

B Umiejętność
Radzenie
sobie
organizacyjnymi

z

zagadnieniami

4. Zarządzanie jakością
A Wiedza/zrozumienie
- Znajomość reguł dotyczących jakości
- Wiedza na temat oceny jakości

B Umiejętność
Zarządzanie jakością

1.2.6. Umiejętności eliminowania problemów
Umiejętności eliminowania problemów
1. Znajomość potencjalnych problemów
A Wiedza/zrozumienie
B Umiejętność
- Wiedza na temat potencjalnych Wykrywanie potencjalnych problemów
problemów w codziennej pracy
2. Rozpoznanie problemów
A Wiedza/zrozumienie
B Umiejętność
- Umiejętność rozpoznania potrzeb zanim Rozpoznanie problemów
staną się problemami
- Dobra znajomość działalności firmy i
realiów sektora
1

3. Radzenie sobie z problemami i dostarczanie rozwiązań
A Wiedza/zrozumienie
B Umiejętność
- Umiejętność samokontroli i kontroli Radzenie
sobie
z
róŜnych trudnych sytuacji
dostarczanie rozwiązań
- Analityczny sposób myślenia i zdolność
proponowania
ewentualnych
róŜnych
rozwiązań
- Procedury sytuacyjne przygotowane na
kaŜdą sytuację

problemami

i

4. Zapobieganie problemom
A Wiedza/zrozumienie
B Umiejętność
- Dobra znajomość sektora/obszaru Zapobieganie problemom
działalności firmy
- Doświadczenie akademickie
- Doświadczenie zawodowe
Umiejętność
radzenia
sobie
z
niepewnością

Część 2. - Przewodnik dla opiekuna praktyk zawodowych
2.1.

Wprowadzenie

Przewodnik dla opiekuna praktyk zawodowych ma pomóc zrozumieć cel i kontekst
programu pracy praktykantów oraz dostarczyć konkretnych szczegółów w zakresie
procesów sprawozdawczości z okresów pracy w ramach praktyk.
2.2.

Cel praktyk

Praktyki to strategia uniwersytetów i placówek edukacyjnych, zapewniająca rozwój studentów,
którzy, oprócz kompetencji technicznych, nabyli szeroki zakres poŜądanych umiejętności i cech
osobistych i interpersonalnych, a takŜe silny proces orientacji biznesowej poprzez udział w
praktykach. Te cechy stanowią zestaw narzędzi, które, z chwilą nabycia, praktykant posiada po
ukończeniu studiów, w przyszłej karierze.
Celem programu praktyk nie jest po prostu usługa znalezienia pracy. Program powinien opierać się
na zabezpieczeniu przez praktykantów odpowiednich powiązanych stanowisk pracy, jako
mechanizm, dzięki któremu odbywa się rozwój osobisty i indywidualny proces uczenia się.
2.3.

Proces

Program praktyk powinien stanowić okres (moŜe to być sześć do szesnastu miesięcy) ciągłego
zdobywania doświadczenia zawodowego pomiędzy drugim a czwartym rokiem studiów.
Praktyki powinny stanowić część programu akademickiego. Praktykanci powinni otrzymać ocenę
(Spełnione Wymagania lub Brak zaliczenia) za kaŜdy okres (dwóch, czterech, sześciu miesięcy)
pracy.
Obejmuje ona ocenę wydajności praktykanta przez firmę (osobę nadzorującą w firmie) i raport z
okresu pracy, oceniony przez opiekuna praktyk zawodowych .
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Opiekun praktyk zawodowych spotyka się z kaŜdym praktykantem w miejscu pracy
oraz korzysta z telefonu i Internetu, jeŜeli nie jest na miejscu w Ośrodku Edukacyjnym
podczas praktyk.
Większość praktyk ma miejsce u jednego pracodawcy. W niektórych przypadkach
praktykant będzie pracować kolejno dla dwóch pracodawców w dwóch
ośmiomiesięcznych okresach praktyk. Ukończenie programu jest zaznaczane na
dyplomie.
2.4.

Opieka nad praktykami zawodowymi

2.4.1. Wprowadzenie
Akademicka opieka naukowa to bezcenne źródło zasobów dla studentów, które wzbogaca i
buduje na zaleŜności pomiędzy doświadczeniem zawodowym zdobywanym w czasie praktyk a
procesem akademickiego uczenia się. Praktykanci czerpią korzyści z poświęconej im
indywidualnie uwagi oraz z dostępności swoich opiekunów w trakcie praktyk zawodowych.
Opiekunowie praktyk zawodowych zyskują unikalne zrozumienie i spojrzenie na firmę poprzez
ocenę raportów z praktyk i wynikających z nich dyskusji z praktykantami.
2.4.2. Zadanie
Opieka nad praktykami zawodowymi naleŜy do zadań Działu Akademickiego. Skuteczna opieka
naukowa dostosowuje interes członków Wydziału/Ośrodka Edukacyjnego do obowiązków
studenta w związku z praktykami.
2.4.3. Odpowiedzialność
Opiekunowie praktyk zawodowych są odpowiedzialni za ocenę raportów studentów, śledzenie
postępów i udzielanie informacji zwrotnej na temat maksymalizacji technicznych, biznesowych
i dotyczących rozwoju osobistego komponentów procesu uczenia się w trakcie praktyk.
Opiekun praktyk zawodowych nie powinien ingerować w główne relacje w miejscu pracy.
Kontakt pomiędzy opiekunem praktyk a osobą nadzorującą w firmie jest bardzo waŜny i
powinien być zaleŜny od uznania uczestników. Jest zalecany jako wartościowy zarówno dla
opiekuna praktyk jak i osoby nadzorującej w firmie, a takŜe praktykanta.
2.4.4. Raporty
Raporty z praktyk i oceny akademickie są przedkładane na Wydziale lub w Ośrodku
Edukacyjnym. Wydział Administracji lub w Ośrodek Edukacyjny są odpowiedzialne za
koordynację Procesu Administracyjnego, w celu opracowania i przekazania standardów
odnośnie raportów, określenia terminów złoŜenia, zapisania punktów, zapewnienia wsparcia
dla studentów oraz, w razie potrzeby, ułatwienia i negocjacji w sprawie rozwiązania
problemów mogących wyniknąć podczas praktyk. Ponadto, opiekun praktyk zawodowych
zarządza wizytami w miejscu pracy i koordynacją z osobą nadzorującą i praktykantem.
Informacja zwrotna opiekuna praktyk zawodowych jest zawsze mile widziana.
Część 3. Dydaktyczna opieka nad praktykami zawodowymi
3.1.

Zasady dydaktyczne

PoniŜsze zasady są spójne z ogólnymi celami Szkolenia i certyfikacji opiekunów
praktyk zawodowych (PROCERTU).
3.1.1. Personalizacja
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Personalizacja dotyczy:
a) UmoŜliwienia kaŜdemu studentowi wyboru typu firmy i czynności, które lepiej
pasują do jego powołania, sytuacji osobistej i zawodowej
b) Pozostawienia studentowi inicjatywy wyboru opiekuna praktyk, chociaŜ
ostatecznego wyboru dokonuje się w porozumieniu z Wydziałem lub Placówką
Edukacyjną
3.1.3.

Elastyczność

Elastyczność towarzyszy personalizacji – jeŜeli placówki edukacyjne oferują kaŜdemu
studentowi moŜliwość personalizacji praktyk studenckich poprzez wybór sektora, stworzenie
własnego kalendarza, proces ich realizacji, to nie moŜna ograniczać się do sztywnych i
unikalnych procedur. W przypadku niektórych karier, praktyki w przedsiębiorstwach próbują
wzmacniać i rozwijać zdolności podejmowania decyzji przez studentów, podczas gdy w innych
są one ukierunkowane na analizę i rozwiązywanie praktycznych problemów, opierających się
na znajomości dyscypliny i doświadczeniu w pracy. Niektóre miejsca pracy dają więcej
doświadczenia teoretycznego, inne więcej doświadczenia praktycznego.
3.1.3. Odpowiedzialność
Odpowiedzialność moŜna wyrazić na kilka sposobów, ale na potrzeby tego programu
szkoleniowego naleŜy podkreślić, Ŝe praktyki to praca osobista. Istotne jest, by wyjaśnić to w
sposób zrozumiały dla studentów, poniewaŜ kwestia ta bywa źle zrozumiana.
WaŜne jest, by podkreślić, Ŝe praktykant nie jest sam, lecz pracuje z zespołem tworzonym przez
opiekuna praktyk zawodowych (Placówkę Edukacyjną) i osobę nadzorującą w firmie
(Reprezentacja firmy), który wspiera cały proces.
Opiekun praktyk zawodowych nie powinien akceptować sytuacji, gdy grupa praktykantów pracuje
w sposób niezróŜnicowany, a raporty nie biorą pod uwagę pracy, doświadczenia, wiedzy i
obowiązków kaŜdego studenta.
Realizacja osobistej pracy oznacza naglące potrzeby uniwersytetu lub placówki akademickiej pod
względem:
a) Zwiększenia stosunku godzin edukacyjnych na studenta
b) Zwiększenia róŜnorodności przedmiotów
c) Większego zapotrzebowania na opiekunów praktyk zawodowych
Niemniej jednak, ma tę wspaniałą zaletę zapewnienia procesu praktyk studenckich, aby zapobiec
nierównościom, które mogą wystąpić w wyposaŜeniu par, oraz zapewnienia bardziej osobistej i
dokładnej oceny.
3.1.4. Stawianie wyzwań
Stawianie wyzwań jest rozumiane jako działanie na osobowość studenta poprzez postawienie go w
sytuacji konfrontacji z wyzwaniem większym niŜ zwyczajowe testy, które przechodził w toku swojej
kariery, oraz przeniesienie na niego odpowiedzialności za przeprowadzenie procesu uczenia się.
ChociaŜ personalizacja i elastyczność mogą otworzyć drzwi do nieprzejmowania się pewnymi
rzeczami, wymaganie od praktykanta odpowiedzialności oraz stałego standardu jakości to
wyzwanie, które go wzmacnia, jak równieŜ potwierdza jego własne doświadczenia.
MoŜemy równieŜ podkreślić znaczenie praktyk przy wsparciu opiekuna. Ta cecha
zmusza studenta do kontaktu z realiami poza światem akademickim, w szczególności
w przedsiębiorstwach i innych organizacjach. Często są to przeszkody dla uzyskania
wymaganych informacji, gdyŜ, jak wiadomo, informacje w biznesie nie krąŜą
spontanicznie. Jednak znajomość i przezwycięŜenie tych problemów to część procesu
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uczenia się i kształtowania. Wreszcie, poczucie indywidualnej odpowiedzialności jest
waŜne, poniewaŜ w Ŝyciu zawodowym nikt nie wykona naszej pracy bezinteresownie
ani nie weźmie odpowiedzialności za nasze błędy.
Część 4. Wytyczne dla opieki nad udanymi praktykami
4.1.

Wprowadzenie

Niniejsza część programu szkoleniowego dla opiekunów praktyk przygotowuje ich do wyzwań
związanych z wprowadzeniem studentów w praktyczne aspekty praktyk. Skupia się na wyborze
odpowiedniego miejsca pracy, integracji z nowymi współpracownikami, radzeniu sobie z
trudnościami i przyjmowaniu krytyki.
Praktykanci dostają moŜliwość wyboru kilku przedsiębiorstw na odbycie praktyk. Z uwagi na to, Ŝe
wybór ten stanie się integralną częścią doświadczenia zdobytego na uniwersytecie/w placówce
edukacyjnej, przed rozpoczęciem praktyk naleŜy rozpatrzyć wymagania odnośnie miejsca pracy
oraz oczekiwania wobec samego siebie.
4.1.1. Oczekiwania
Ludzie często mówią: "W duŜych organizacjach moŜna uczyć się przez obserwację,
w małych przedsiębiorstwach człowiek uczy się przez uczestnictwo w działaniach".
Jaki typ uczenia się jest lepszy? Jakie są oczekiwania odnośnie poziomu
zaangaŜowania w czynności firmy? JeŜeli praktykanci szukają bardziej
"bezpośrednich" doświadczeń, naleŜy wybrać mniejszą firmę. W przeciwnym razie,
mogą być rozczarowani znaczeniem zadań, które zostaną im przydzielone.

4.1.2. Temat zainteresowań
Zainteresowanie praktykami moŜe wiązać się z sektorem kulturalnym, sektorem społecznym,
czynnościami kierowniczymi, pozyskiwaniem funduszy, przemysłem, usługami, badaniami czy
doradztwem. Praktykanci muszą zdecydować, czego chcą się nauczyć i jakiego zakresu czynności
szukają. Opiekunowie praktyk zawodowych powinni udzielić im porad i wsparcia.
4.1.3. Typ pracy
a. Uczestniczyć w opracowaniu lub wdraŜaniu strategii projektów firmy czy zajmować
się czynnościami codziennymi. Nawet jeŜeli zadania podano przed rozpoczęciem
praktyk, mogą pojawić się inne zadania dodatkowe.

b. Dana osoba moŜe starannie przeczytać specjalne wymagania dotyczące miejsca
pracy. Czy firma wymaga dobrych umiejętności komunikacyjnych? A moŜe jednak
skupia się na zdolnościach analitycznych? Wymagania te pozwolą praktykantom
dotknąć zagadnień związanych z kulturą organizacyjną firmy, priorytetami i
charakterem zadania.
4.1.4. Omówienie roli praktykanta
"Mam praktyki od kilku tygodni i wiele razy zakwestionowałem własną filozofię.
PrzeraŜa mnie fakt, Ŝe fundamenty, na których opierałem swoje Ŝycie, są
kwestionowane przez klientów, którzy mieli stanowić jedynie ksiąŜkowe przypadki. Co
prawda nie zakładałem, Ŝe wchodzę w próŜnię, ale nie sądziłem, Ŝe moŜna wstrząsnąć
moimi przekonaniami w tak krótkim czasie. MoŜe w ogóle tego nie rozumiem. MoŜe
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próbuję zrozumieć zbyt wiele." (Patrz: H. Frederick Sweitzer i Mary A. King (1999)
Udane praktyki: Transformacja i delegowanie obowiązków)
Przed znalezieniem się w miejscu pracy, praktykanci powinni zapytać o zaplanowane do osiągnięcia
cele, preferowany styl pracy, sposób, w jaki powinni odnosić się do współpracowników oraz czy
organizacja jest bardziej zorientowana na ludzi czy zadania. Takie samodzielne zrozumienie
pomoŜe poradzić sobie z osobami, których doświadczenia, wykształcenie i oczekiwania są róŜne.
4.1.5. Udzielanie informacji zwrotnej
Mając na względzie interaktywny charakter procesu nadzoru, istotne jest określenie pewnych
wytycznych dla udzielania informacji zwrotnej.
Obszary w jakich opiekun praktyk moŜe udzielać informacji zwrotnej obejmują:
a. Podstawowe zachowania profesjonalne
b. Bazę merytoryczną, umiejętności i styl praktyków
c. Rozwój osobisty
d. Zastosowanie teorii i wiedzy w miejscu pracy
Te informacje zwrotne posłuŜą za podstawę doskonalenia. Ostatecznym celem jest udzielenie
praktykantom pomocy w rozwoju akademickim i zawodowym, tak aby nie traktowali naszej
pomocy jako krytyki, ale jako istotny wgląd w postępy w środowisku pracy. To nie osoba będzie
oceniana, oceniany będzie sposób radzenia sobie z zadaniami. Ostatecznym celem tych
komentarzy jest pomoc praktykantom w rozwoju w kierunku otwartości, bezpośredniości,
refleksyjności i zdolności organizacyjnych.
4.2.
Dziesięć zalet opiekuna praktyk zawodowych
Dla większości praktykantów praktyki to pierwsze spotkanie z rzeczywistym środowiskiem
pracy. Firma równieŜ ma pewne oczekiwania wobec postawy i wydajności praktykanta. Zalety
"idealnego opiekuna praktyk zawodowych" przedstawiają się następująco:
4.2.1. Pozytywne nastawienie i entuzjazm
Opiekunowie praktyk zawodowych powinni wykazywać pozytywną postawę i entuzjazm wobec
wypełnienia nawet drobnego zadania o niewielkim znaczeniu.
4.2.2. Towarzyskie usposobienie
Opieka nad praktykami zawodowymi to złoŜony proces, które wymaga interakcji z otoczeniem.
Opiekunowie praktyk zawodowych powinni motywować praktykantów do otwartości, rozmów
ze współpracownikami i aktywnego zadawania pytań. Powinni uczyć praktykantów
współdziałania w środowisku pracy, aby stali się powaŜanymi członkami zespołu.
4.2.3. Osoba umiejąca pracować w zespole
Opiekunowie praktyk zawodowych powinni uczyć praktykantów, Ŝe powodzenie projektu zaleŜy
nie tylko od lidera, ale równieŜ od wkładu pozostałych członków zespołu. Oznacza to takŜe, Ŝe
praktykanci mogą współpracować z kolegami w miejscu pracy. Opiekunowie powinni pomagać
praktykantom nabywać umiejętności społeczne w pracy ze współpracownikami, tak aby
zbiorowe działania mogły pomóc wypełniać skutecznie róŜne zadania.
4.2.4. NiezaleŜność
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Opiekunowie praktyk zawodowych powinni sugerować praktykantom niezaleŜny sposób
myślenia i nauczyć ich integracji wiedzy i umiejętności w celu poszukiwania moŜliwych do
przyjęcia rozwiązań.
4.2.6. Kreatywność i otwarty umysł
Opiekunowie praktyk zawodowych powinni pomagać praktykantom wychodzić poza
standardowy sposób myślenia o problemach i muszą opierać się na wiedzy z róŜnych obszarów
badań, które czasami mogą być całkowicie niezwiązane z tematem. Przykładowo, poszukaj
inspiracji i rozwiązań w ksiąŜkach, czasopismach, gazetach, telewizji, radiu, filmach,
Internecie. Praktykanci mogą takŜe zasięgnąć porady u rodziny, współpracowników i
przyjaciół.
4.2.6. Analityczny sposób myślenia i zdolność do przyjęcia złoŜonego podejścia do
problemów
Opiekunowie praktyk zawodowych pomagają praktykantom unikać analizy problemów z
pojedynczej perspektywy, ale analizować je z globalnego, regionalnego, lokalnego,
społecznościowego, firmowego, konkurencyjnego punktu widzenia oraz z punktu widzenia
kierownictwa, klientów i jednostek. Zastosowanie wiedzy z obszarów socjologii, psychologii,
polityki, pracy społecznej, biznesu, geografii, sztuki, historii, literatury i językoznawstwa ułatwi
zrozumienie wieloaspektowego kontekstu zadań.
4.2.7. Postawa proaktywna i inicjatywa
Opiekunowie praktyk zawodowych powinni pomagać praktykantom w działaniu w sposób
czynny w celu określenia potrzeb firmy i przyczynienia się do głównych czynności.
4.2.8. Elastyczność
Opiekunowie praktyk zawodowych powinni pomagać praktykantom w uzyskaniu pełnej
świadomości, Ŝe przedsiębiorstwo i placówka edukacyjna mogą nie być w stanie zaplanować
wszystkich czynności lub zadań z wyprzedzeniem. Dlatego teŜ praktykanci powinni być gotowi
na zadania ad hoc i być w stanie ściśle dotrzymywać terminów.
4.2.9. Motywacja i oddanie
Opiekunowie praktyk zawodowych powinni pomagać praktykantom w walce o doskonałość w
zakresie realizacji wyznaczonych zadań.
Część 5. Proces praktyk
5.1.

Oczekiwania praktykantów

Podczas całego procesu praktyk opiekunowie powinni pomagać praktykantom
rozwijać następujące umiejętności:
5.1.1. Świadomość społeczna
Od studentów oczekuje się nie tylko lepszego zrozumienia społecznych aspektów praktyk, ale
równieŜ odpowiedniego zrozumienia określonych polityk i praktyk z nimi związanych.
5.1.2. Zastosowanie teorii
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Program praktyk został zaprojektowany by stworzyć praktykantom moŜliwość zastosowania
wiedzy z róŜnych dyscyplin w konkretnych sytuacjach w pracy. Od praktykantów z róŜnych
dyscyplin oczekuje się równieŜ współdziałania i wymiany wiedzy oraz pomysłów poprzez
współpracę.
5.1.3. Dostosowanie do środowiska pracy
Od praktykantów oczekuje się dostosowania do środowiska pracy i zrozumienia kultury
organizacyjnej firmy poprzez skuteczne wytyczne i wsparcie ze strony opiekunów praktyk, w
celu uzyskania odpowiedniego wsparcia ze strony opiekunów w firmie oraz pełnego
współdziałania z członkami personelu.
5.1.4. Współpraca z partnerami
Od praktykantów oczekuje się wymiany pomysłów i doświadczeń z partnerami, rozwiązywania
róŜnic zdań, wzajemnego wspomagania rozwoju osobistego i realizacji wyznaczonych zadań
poprzez współpracę.
5.1.5. Rozwój ogólny
Od praktykantów oczekuje się czerpania korzyści z programu praktyk poprzez rozwój
krytycznego sposobu myślenia, umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych,
świadomości społecznej, umiejętności analitycznych, wielu punktów widzenia, integracyjnej
wiedzy i umiejętności.
5.2.

Kształtowanie celów nauczania w procesie praktyk

W pierwszym tygodniu praktyk studenci zyskają pewną orientację w firmie: jej filozofii, misji,
strukturze, usługach, celu i innych istotnych aspektach. Opiekun praktyk odwiedzi kaŜdego
praktykanta i osobę nadzorującą w firmie w celu omówienia i potwierdzenia przydzielenia
zadania. JeŜeli wszystko się powiedzie, moŜna określić cele nauczania w procesie praktyk.
Następnie praktykanta zachęca się do omówienia celów z opiekunem praktyk, poniewaŜ
posłuŜą one jako wskazówki do nauki i narzędzia oceny na późniejszych etapach praktyk.
5.3.

Integracja koncepcji i teorii

Opiekunowie praktyk zawodowych nauczą studentów metod zastanowienia się nad
doświadczeniem zawodowym i przekształcenia go w mądrość, teorie i koncepcje dotyczące
poszczególnych obszarów uczenia się, zadań i działalności oraz pomogą w rozwinięciu
praktycznych umiejętności wymaganych w środowisku pracy. Praktykanci mają obowiązek
zintegrowania procesu uczenia się i doświadczenia oraz przedstawienia rezultatów podczas
seminariów, w szczególności w postaci pisemnych raportów. Ten rodzaj nauki i moŜe zostać
przez opiekuna praktyk zawodowych zorganizowany w warsztaty szkoleniowe.
5.4.

Uczenie się przez doświadczenie

Głównym celem procesu praktyk jest rozwój zdolności do krytycznego myślenia i umiejętności
analitycznych. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest spisanie dziennika wniosków. Proces
refleksji składa się z róŜnych części, w których student wyjaśni zjawisko poprzez odniesienie do
wartości, przekonań, wiedzy akademickiej, postawy Ŝyciowej i tak dalej. Praktykanci są
zachęcani do głębokiego i szerokiego myślenia oraz odnoszenia się do powyŜszych dziedzin.
5.5.

Postawy wobec pracy i uczenia się
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Studenci muszą podjąć inicjatywę i odpowiadać za proces samodzielnego uczenia się w trakcie
praktyk. Aby kaŜdy praktykant dopasował się do rutynowych czynności w miejscu pracy, oczekuje
się od niego pełnienia roli pracującego w pełnym wymiarze godzin członka personelu, który
powinien szukać porad u opiekuna praktyk za kaŜdym razem, gdy napotyka trudności lub
niejasności. Regularne raporty z postępów pracy są niezbędne w celu informowania na bieŜąco
opiekuna praktyk oraz osoby nadzorującej w miejscu pracy o postępach w wyznaczonych
zadaniach.
Ponadto, praktykanci są zachęcani do komunikowania się z opiekunem praktyk za kaŜdym razem,
gdy mają wątpliwości odnośnie zadania i moŜliwości nauki.
5.6.

Ocena

Od praktykantów moŜna wymagać wypełnienia Formularza samooceny i omówienia go z
opiekunem praktyk w trakcie semestru i pod koniec praktyk. Opiekun praktyk zawodowych
powinien sporządzić co najmniej trzy raporty (początkowy, śródsemestralny i końcowy raport
oceniający). Zostaną omówione pod koniec tego szkolenia, w Części 10.
Część 6. Planowanie ram praktyk
6.1.

Jak pomóc studentom zaprojektować swoje Ramy planowania

Na początku procesu praktyk opiekun powinien pomóc studentom znaleźć strukturę dla starannego
zaplanowania poszczególnych etapów praktyk. Ramy te mają odzwierciedlać powszechne sytuacje,
jakie moŜna spotkać w trakcie praktyk. Inicjatywa działa jak wytyczne. Nie trzymaj się ściśle tych
sugestii, ale dalej je badaj i modyfikuj stosownie do określonych okoliczności w środowisku pracy.
Bardzo istotne jest, by opiekun dokonał przeglądu zarówno sektora biznesowego jak i
informacji na temat firmy, zanim student się w niej znajdzie
6.1.1. Orientacja
a. Przygotowanie przed praktykami - zapoznanie się z organizacją. Przejrzyj serwis
internetowy firmy, przeczytaj roczne sprawozdania i sprawdź dostępne materiały na
jej temat.
b. Orientacja - poznaj strukturę firmy, jej misję, pracę, środowisko i ludzi. Weź udział
w programie orientacyjnym (jeŜeli jest taka moŜliwość) organizowanym przez firmę,
przeczytaj odpowiednie materiały, zadawaj pytania osobom nadzorującym w firmie.
c. Przystosowanie - dostosuj się do kultury i praktyk w pracy. Przyłącz się do
nieformalnych grup personelu, aby poznać kulturę.
d. Cele - Studenci powinni wyznaczyć cele nauczania w trakcie praktyk po rozmowie z
opiekunem praktyk. Zaplanuj pracę semestralną. Omów pracę semestralną z
opiekunem.

6.1.2. Zalecenia
a. Określ zadania. Zaleca się, by w celu określenia zadań studenci dobrali się w grupy
ze współpracownikami, innymi studentami lub członkami personelu firmy. Częstsza
komunikacja ze współpracownikami pomaga wyklarować pomysły, zwłaszcza w
przypadku wątpliwości.
b. Poznaj styl zarządzania osoby nadzorującej w firmie. Obserwuj współdziałanie
osoby nadzorującej w firmie z innymi pracownikami, zadawaj więcej pytań o
oczekiwania w stosunku do zadań.
c. Bądź oddany i proaktywny w podejściu do wyzwań i stresu aby uzyskać satysfakcję
z osiągnięć.
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d. Stwórz relacje z róŜnymi współpracownikami. Bądź aktywny w kontaktach z
kolegami zarówno w sytuacjach formalnych jak i nieformalnych.
e. Zadbaj o doskonalenie komunikacji, rozwiązywania problemów, umiejętności
analitycznych i krytycznego sposobu myślenia. Opiekun praktyk powinien pomóc
studentom w proaktywnej postawie wobec rozwiązywania problemów, które mogą
spotkać i przygotowaniu odpowiedniego planu sytuacyjnego. Dokonuj regularnej
oceny z opiekunem i współpracownikami.
f. Przejdź ocenę opiekuna praktyk oraz osoby nadzorującej w firmie. Wypełnij
śródsemestralny raport oceny i zwróć go opiekunowi praktyk.
g. Zintegruj praktykę z naukami akademickimi.
h. Monitoruj postęp pracy semestralnej.
6.1.3. Ukończenie
a. Doceń doświadczenia zdobyte w trakcie praktyk.
b. PrzekaŜ i zrelacjonuj zaległe zadania opiekunowi praktyk i osobie nadzorującej w
firmie. Podsumuj zadania: poprzez ukończenie lub przekazanie ich współpracownikom.
c. Podsumuj doświadczenia i zaangaŜowanie.
d. Dokonaj końcowej oceny z opiekunem praktyk i osobą nadzorującą w firmie.
Studenci powinni wypełnić formularz końcowej oceny i zwróć go opiekunowi praktyk.
e. ZłóŜ pracę semestralną. PrzekaŜ pracę semestralną i przygotuj prezentację do
raportu końcowego.
Część 7. Wytyczne odnośnie zadania – Raporty praktykantów z okresów pracy
7.1.

Wprowadzenie

7.1.1. Zadanie
Opiekunowie praktyk zawodowych udzielają praktykantom wsparcia w celu jednoznacznego
zrozumienia zaangaŜowania w pracę oraz odpowiedzialności wynikającej z roli praktykanta w
organizacji. Powinni takŜe pomagać w opracowaniu celów uczenia się i praktyk, zwłaszcza gdy
dana osoba powinna przedstawić Raporty z okresów pracy.
7 .1.2. Znajomość firmy
Opiekun praktyk zawodowych powinien motywować studentów do poszerzania wiedzy na temat
firmy.
Filozofia, polityki, funkcje, struktura organizacyjna, struktura komunikacji, źródła
finansowania, zasoby, umiejscowienie fizyczne, personel, procedury działania, obiekty
i świadczone usługi.
Pozycja firmy w kontekście lokalnym/globalnym.
Charakter/funkcja zadań w firmie a wpływ na społeczność.
Praktykanci mogą dodać więcej pozycji, stosownie do cech firmy.

7.1.4.

Rozwój osobisty

Wyczulenie na osobiste wartości, przekonania, stronniczość i uprzedzenia, które mogą
być produktem dotychczasowej socjalizacji, oraz świadomość, w jaki sposób mogą
wpływać na obecną pracę.
Rozwój umiejętności poznawczego, behawioralnego i moralnego rozumowania w
realizacji zadań w środowisku pracy.
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7.1.4. Rozwój intelektualny - integracja teorii i koncepcji
Zrozumienie ludzkiego zachowania w społeczności.
Świadomość kulturowo wyczulonych praktyk i docenienie zagadnień odnoszących się
do międzykulturowego zastosowania teorii.
System społeczny i związane z nim polityki krajowe.
Polityka/usługi firmy w kontekście globalnym.
Krytyka
zastosowania
międzynarodowym.

teorii/koncepcji

w

kontekście

lokalnym

i/lub

7.1.5. WaŜne daty
Opiekun praktyk powinien pomóc praktykantom przestrzegać harmonogramu przewidzianego dla
praktyk w kwestii składania dziennika wniosków i raportu końcowego.
Uwaga:
- Jest to Przewodnik opieki nad praktykami zawodowymi, który powinien
być rozpowszechniany przez Instytucjonalne programy dla opiekunów
praktyk zawodowych ośrodków edukacyjnych (jeŜeli istnieją).
- Ustawiając cele nauczania, praktykanci mogą omówić powyŜsze pozycje z
opiekunem praktyk oraz osobą nadzorującą w firmie.
- Wytyczne te nie tylko pełnią funkcję wskazówek dla procesu praktyk, ale
narzędzi oceny w ocenach śródsemestralnych i końcowych.

7.2.

Udzielenie studentom pomocy w opracowaniu celów uczenia się i praktyk

7.2.1. Przegląd doświadczenia
Po warsztatach praktyk studenci mają obowiązek określenia tematu związanego ze swoją
organizacją pracy i przeprowadzenia intensywnego przeglądu literatury na wybrany temat, w celu
pełniejszego sformułowania zagadnień/problemów. Po dokonaniu przeglądu, od studentów moŜna
wymagać oddania eseju przeglądowego.
Wymagania:
- Raport na 1000 słów
- Format z podwójnymi spacjami, czcionka Arial 12.
7.2.2. Dziennik wniosków
Zadanie to pokazuje, do jakiego stopnia studenci są w stanie zastanowić się nad praktycznymi
doświadczeniami i wykorzystać swoją umiejętność krytycznego i analitycznego sposobu myślenia.
Praktykanci są zmuszeni do oddania jednego lub dwóch dzienników wniosków na temat
doświadczenia zdobytego w czasie praktyk.
Wymagania:
- Studenci mają obowiązek oddania dziennika wniosków na 500-1500 słów.
- Format z podwójnymi spacjami, czcionka Arial 12.
Dzienniki wniosków muszą odnosić się do następujących zagadnień:
a. Co się stało? (Opis)
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b. Myśli/odczucia w tym czasie? (Odczucia)
c. Dlaczego doświadczenie/wydarzenie było istotne? (Ocena)
d. Jak zrozumieć wydarzenie? Co moŜna było zrobić inaczej? (Analiza)
e. Jakie działania zostaną podjęte w wyniku takiej praktyki/doświadczenia? (Plan
Działania)
Kryteria oceny dziennika wniosków obejmują:
a. Opis zdarzeń i doświadczeń
b. Zastosowanie struktury wniosków
c. Określenie kluczowych koncepcji i definicje terminów
d. Dowody analizy i konstruktywnych danych wejściowych
e. Przedstawienie postępów w nauce poprzez umiejętność krytycznej refleksji
7.2.3. Prezentacja projektu
Od praktykantów oczekuje się przedstawienia prezentacji na temat doświadczeń i nauk płynących z
praktyk. Ułatwia to wymianę idei z innymi praktykantami o róŜnych doświadczeniach.
Aby udzielić porad w kwestii przygotowania materiałów do prezentacji przez
praktykantów, następujące wytyczne będą przydatne dla opiekunów praktyk
zawodowych:
a. Temat i zarys prezentacji naleŜy przesłać do opiekuna praktyk przynajmniej tydzień
przed prezentacją.
b. KaŜda prezentacja powinna trwać 10 minut, a po niej powinna mieć miejsce 5-cio
minutowa dyskusja w grupie.
c. Praktykanci, którzy pracują w grupie w danej firmie muszą przedstawić prezentacje
grupowe i indywidualne.
d. Praktykantów zachęca się do zaproszenia osoby nadzorującej w firmie oraz
współpracowników do udziału w seminarium, na którym przedstawią prezentacje.
Kryteria oceny prezentacji obejmują:
a. Przejrzystość treści projektu związanego z praktykami w kwestii omawianych i rozwiązywanych
zagadnień,
b. Refleksje i nauki płynące z uczestnictwa w projekcie.
7.2.4. Zintegrowany esej/Indywidualny raport końcowy
Jednym z celów praktyk jest zwiększenie świadomości społecznej w kwestii róŜnych
zagadnień społecznych i globalnych, poprzez przeniesienie nauk z sal wykładowych na
działania praktyczne
Zintegrowany esej/indywidualny raport końcowy pokazuje zdolność praktykanta do koncepcyjnej i
intelektualnej integracji doświadczeń związanych z teorią pracy. Praktykantów zachęca się do
dzielenia się i omawiania ewentualnych tematów i treści eseju z opiekunem praktyk.
Wymagania:
- Praktykanci powinni oddać esej na 2000-4000 słów.
- Format z podwójnymi spacjami, czcionka Arial 12.
Kryteria oceny raportu będą obejmować:
a. Przejrzystość wywodu: zagadnienia i wyzwania
b. Przegląd literatury i doświadczenia zawodowego
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c. Krytyczną analizę
d. Wnioski i sugestie

7.3.

Więcej o raportach praktykantów

7.3.1. Wprowadzenie
Omówienie raportów, kryteriów i oczekiwań wobec raportu, złoŜenie raportu i kryteria oceny
odzwierciedlają otrzymaną propozycję. WaŜne jest, by opiekun praktyk rozumiał kontekst raportów
z okresów pracy.
Osoba nadzorująca w firmie ma prawo wymagać ponownego złoŜenia raportów, jeŜeli
nie spełniają one norm firmy.
Oznacza to, Ŝe niektóre raporty zostaną przeredagowane przed przedłoŜeniem ich
opiekunowi praktyk.
Niniejsze wskazówki powinny zminimalizować liczbę przypadków ponownego
składania raportów wymaganych przez opiekuna praktyk.
Raporty z praktyk (okresu pracy) powinny stanowić kluczowy element punktowanych wymogów
programu praktyk. Częstotliwość i zawartość raportów z praktyk mają na celu dopasowanie się do
obowiązków i działań praktykanta w miarę, jak posuwa się naprzód w programie pracy.
KaŜdy z wymaganych raportów jest unikalny i ukierunkowany na określone zagadnienia.
Przedstawiamy propozycję wymaganych raportów i ich treści, jakie moŜna zaproponować
opiekunom praktyk zawodowych w programie praktyk:
7.3.2. Raport 1: Raport na temat celów i dąŜeń w praktykach
Raport początkowy wymaga od praktykantów i osób nadzorujących w firmie określenia związanych
z pracą celów rozwoju osobistego na wczesnym etapie okresu pracy.
Zarówno raport 1 jak i 2 są przekazywane opiekunowi praktyk zawodowych w pakiecie. Opiekun
praktyk moŜe dzięki temu ocenić treść Raportu 2 pod względem uprzednio ustanowionych celów i
dąŜeń. Raport naleŜy złoŜyć nie później niŜ w drugim miesiącu praktyk.
7.3.3. Raport 2: Raport na temat kluczowej zdobytej wiedzy i osiągnięć
Raportu 2 przedstawia dotychczasowe osiągnięcia praktykanta oraz istotne wnioski. Raport ten
naleŜy złoŜyć nie później niŜ po sześciu miesiącach okresu pracy.
7.3.4. Raport 3: Raport przeglądu biznesowego
Praktykant musi potrafić spojrzeć poza bezpośrednie obowiązki i zrozumieć działalność lub branŜę,
w jakiej operuje. Raport przeglądu biznesowego daje moŜliwość przedstawienia tej świadomości.
Z uwagi na swój charakter, raport ten nie musi mieć wysoce technicznej formy. NaleŜy go złoŜyć
trzy do dziewięciu miesięcy po rozpoczęciu praktyk.
7.3.5. Wszechstronny raport techniczny
Zawartość, struktura i styl Wszechstronnego Raportu Technicznego jest taka sama jak we
wcześniejszych wymaganiach. Ma on na celu zapewnienie praktykantom doświadczenia w ocenie
istotnych zagadnień, wykonywaniu pracy w celu rozwiązania rzeczywistych problemów,
opracowywaniu rozwiązań oraz relacjonowaniu wyników w sposób formalny, często wymagany
przez praktykujących inŜynierów. Raport jest zazwyczaj sporządzany w późniejszych miesiącach
praktyk, ale moŜna go przygotować wcześniej.
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Wszechstronny raport naleŜy oddać przynajmniej na miesiąc przed ukończeniem programu
praktyk, aby opiekun praktyk miał dostatecznie wiele czasu na jego przeczytanie i ocenę.
7.3.6. Kryteria i oczekiwania wobec raportu
Przygotowanie i złoŜenie raportów z okresu pracy to narzędzia nauczania, mające na celu pomóc
praktykantowi osiągnąć poziom absolwenta. Praktykant powinien sporządzać raporty, które są
napisane w jasny sposób i spełniają zwyczajowe standardy gramatyczne i standardy prezentacji,
podobne jak w przypadku pism zawodowych. PoniŜsze kryteria określają oczekiwania
akademickie/praktyczne.
a. W przypadku pierwszych trzech raportów nie wymagamy wyczerpujących, wysoce
ustrukturyzowanych, formalnych wypracowań. Raport w profesjonalnym/listownym
stylu jest całkowicie dopuszczalny.
b. Wszechstronny raport techniczny ma na celu zapewnienie praktykantowi
doświadczenia
w
identyfikacji,
badaniu,
sporządzaniu
i
kompilacji
akademickiego/formalnego dokumentu technicznego, podobne jak w przypadku
oczekiwań w wielu sytuacjach biznesowych.
Praktykant powinien znać i rozumieć szczegółowe wytyczne dla oczekiwań i kryteriów raportów z
okresu pracy, w odniesieniu zarówno do treści jak i stylu. Opiekun praktyk powinien odnosić się do
tych wytycznych dokonując przeglądu raportu praktykanta.
Raporty naleŜy składać na papierze firmowym. Bezpośrednie kopiowanie bez poinformowania lub
złoŜenie pracy innej osoby jest niedopuszczalne. Opiekun praktyk zawodowych powinien zachęcać
praktykantów do przeglądu projektów raportów ze współpracownikami oraz osobą nadzorującą w
firmie, w celu przygotowania raportu wysokiej jakości.
7.3.7. ZłoŜenie raportu i postępowanie z nim
Opiekun praktyk zawodowych powinien doradzać praktykantom koordynację
wymogów odnośnie treści, zatwierdzenia do oddania i daty złoŜenia raportu na długo
przed wskazanymi ostatecznymi terminami.
Jest to szczególnie istotne w przypadku powaŜnego Wszechstronnego raportu technicznego,
zwłaszcza, jeŜeli naleŜy go złoŜyć latem, gdy osoba nadzorująca w firmie moŜe być na urlopie.
Opiekun praktyk zawodowych powinien oczekiwać od praktykantów wzięcia odpowiedzialności za
planowanie z wyprzedzeniem, aby uniknąć paniki.
Jak zauwaŜono w części dotyczącej raportów z okresu pracy powyŜej, Raport 1: Cele i dąŜenia jest
odmienny od pozostałych raportów. Po jego otrzymaniu jest czytany i wykorzystywany podczas
wstępnego kontaktu z praktykantem w celu zapewnienia dobrego rozpoczęcia okresu pracy.
Następnie raport jest zapisywany w otrzymanych plikach Raportu 2: Kluczowa zdobyta wiedza i
osiągnięcia. W tym momencie, zarówno raport 1 jak i 2 są przekazywane opiekunowi praktyk
zawodowych w pakiecie. Opiekun praktyk moŜe dzięki temu ocenić treść Raportu 2 pod względem
uprzednio ustanowionych celów i dąŜeń.
Raporty 3 i 4 są przekazywane do przypisanego opiekuna praktyk zawodowych w celu oceny.
Opiekun praktyk zawodowych moŜe poprosić studentów o wydrukowanie raportów na papierze
firmowym, sprawdzenie i dopuszczenie ich do oddania przez osobę nadzorującą w firmie oraz
złoŜenie w Wydziale/Ośrodku Edukacyjnym przed określonym terminem. Praktykanci mogą
przekazać, dostarczyć lub wysłać raport pocztą (nie faksem), poniewaŜ wymagany jest oryginał.
Ponadto, elektroniczna kopia Raportu zostanie przesłana e-mailem i zamieszczona na dysku do akt
Wydziału lub Ośrodka Edukacyjnego na wypadek błędu lub utraty.
7.4.
Dziesięć porad odnośnie sporządzania raportu integracyjnego opiekunowie praktyk naukowych i praktykanci
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7.4.1. Zadbanie o odpowiednią strukturę pracy pisemnej
Zaplanuj esej stosownie do standardów odnośnie pism. Zawrzyj w nim wprowadzanie do
tematu wraz z hipotezami. Rozwiń argumenty i podaj przykłady. Podsumuj wnioski w
zakończeniu. Zachowaj rozsądne proporcje treści tych części.
7.4.2. Opracowanie odpowiedniego przepływu argumentów
Argumentacja powinna być spójna i unikać przeskoków z jednego tematu na drugi. Zorganizuj
esej w taki sposób, by kolejność argumentów tworzyła naturalny tok rozumowania. NaleŜy
przyjąć strategię "od ogólnych do bardziej szczegółowych dowodów".
7.4.3. Opracowanie argumentów
Pomyśl o argumentach. Co mogą powiedzieć osoby, które je zakwestionują? Opiekun praktyk
zawodowych powinien doradzić praktykantom zawarcie tych opinii w eseju. Zapewni to
czytelnikom dogłębną analizę tematu i będzie przydatne w określeniu lepszych argumentów w
celu obrony swoich twierdzeń.
7.4.4. Konsekwencja
Unikaj zmian po przedstawieniu postawy lub stanowiska. Powszechnym błędem jest zmiana
punktu widzenia w zakończeniu.
7.4.5. Podawaj wnikliwe przykłady
Nawet najwybitniejsza argumentacja będzie bezwartościowa jeŜeli nie zostanie poparta
odpowiednimi przykładami. W badaniach akademickich intuicja to tylko pierwszy krok w
poszukiwaniu rozwiązań. Jakościowe lub ilościowe dowody dla hipotezy są kluczowe. NaleŜy
pamiętać, Ŝe jakość źródeł informacji jest równieŜ istotna.
7.4.6. Nawiązanie do bieŜącego stanu wiedzy
Powszechny błąd to próby wymyślenia przełomowych pomysłów. Mimo to, rozwój wiedzy w
duŜym stopniu zaleŜy od potwierdzenia istniejących teorii w róŜnych okolicznościach. Sprawdź,
co zrobiły inne osoby przed podejściem do tematu i sprawdź, jak moŜna zastosować istniejące
wnioski do sytuacji. Bądź krytyczny w kwestii metodologii i wyników.
7.4.7. Opisz kontekst sytuacji
Jakie są społeczno-kulturowe, polityczne, technologiczne, ekonomiczne lub środowiskowe
aspekty, wpływające na analizowaną sytuację? NaleŜy pamiętać, Ŝe kaŜde zagadnienie ma
wiele wymiarów a jego znaczenie i rozwiązania mogą się róŜnić w zaleŜności od kontekstu.
Oznacza to, Ŝe na zagadnienie naleŜy spojrzeć z punktu widzenia rynku, firmy, społeczności, a
nawet z globalnego punktu widzenia.
7.4.8. Dokonaj dogłębnej analizy
Aby wnioski były wartościowe, naleŜy wykazać zaleŜność pomiędzy argumentami a uzasadnieniem.
Sama tabela z liczbami lub wykres nie wystarczy.
•
•
•

Jaka jest zaleŜność między tymi liczbami a argumentami?
W jaki sposób te liczby i argumenty wpływają na wniosek?
Dlaczego wybrano ten przykład, a nie inny?
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•

Jakie są ograniczenia tego przykładu?

Pamiętaj, aby trzymać się faktów i nie nadinterpretować danych. NaleŜy takŜe mieć na
uwadze, Ŝe wybór dowodów powinien by dopasowany do metodologii.
7.4.9. RozwaŜ róŜnorakie opcje
Pamiętaj, Ŝe zazwyczaj nie ma czegoś takiego jak jedno najlepsze rozwiązanie. NaleŜy zbadać
inne moŜliwości. Wybierz dwie lub trzy opcje i opisz je, podając odpowiednie atuty i słabości.
Podaj przyczynę wyboru rozwiązania problemu.
7.4.10. Szukaj wyjaśnień i rozwiązań poza ustalonymi ramami
Jedną z najwaŜniejszych umiejętności jest poszukiwanie moŜliwego rozwiązania poza daną
dziedziną. Nie trzymaj się jednego ujęcia i spróbuj spojrzeć na temat pod róŜnymi kątami.
Szukaj wyjaśnień lub rozwiązań w dziedzinach takich jak polityka, socjologia, prawo czy biznes.
Wszechstronne, wieloaspektowe rozwiązania są najmilej widziane.
Część 8. Kryteria oceny
8.1.

Ocena

Deklaracja Bolońska proponuje:
"Stworzenie systemu punktów. Jest to juŜ moŜliwe w Europejskim Systemie Transferu
Punktów (ECTS), ale istnieją plany ulepszenia „przenośności i akumulacji funkcji" tego
systemu w celu zachęcenia do moŜliwości uczenia się przez całe Ŝycie. Zachęca się
równieŜ do ujednolicenia wszystkich systemów punktowych w szkołach, kolegiach i
uniwersytetach, aby umoŜliwić mobilność na wszystkich etapach i w kaŜdym wieku"
Wciśnij, aby obejrzeć:
bologna.pdf
W międzyczasie, kaŜdy Ośrodek Edukacyjny musi określić swoje kryteria ocen, aby zrealizować
propozycję ECTS. W tym szkoleniu dla opiekuna praktyk zawodowych, proponujemy jeden model.
Wiemy, Ŝe kaŜdy ośrodek edukacyjny czy uniwersytet powinien zastosować zalecenia niniejszego
rozdziału do własnych kryteriów. Proszę pamiętać, Ŝe jest to jedynie propozycja kryteriów
oceny, które mogą okazać się przydatne, jeŜeli nie ustanowiono kryteriów instytucjonalnych.
Wydział lub Ośrodek Edukacyjny zwróci ocenione Raporty praktykantom i przedstawi przyznaną
ocenę (Zaliczenie lub Do ponownego złoŜenia). Ukończenie praktyk (Zaliczenie) spowoduje
przyznanie Punktów, natomiast nieoddanie Raportu zostanie odnotowane jako Brak zaliczenia za
odpowiedni okres. Aby wykorzystać informację zwrotną i komentarze opiekuna praktyk, wszystkie
raporty i oceny są zwracane praktykantom.
JeŜeli Raport został oznaczony Do ponownego złoŜenia, Wydział lub w Ośrodek Edukacyjny
skontaktuje się ze studentem i ustali warunki ponownego złoŜenia w ciągu jednego semestru, w
celu przyznania Punktów. Raporty nie będą akceptowane po upływie kolejnego okresu na ich
oddanie a student nie otrzyma Zaświadczenia o odbyciu praktyk z chwilą ukończenia studiów.
Praktykanci muszą zdobyć przynajmniej trzy punkty (i wszystkie Zaliczenia), aby otrzymać
Zaświadczenie o odbyciu praktyk.
8.2.

Poufność

Uwaga: KaŜdy kraj powinien dokonać przeglądu swoich Praw Ochrony Danych (na
przykład LOPD w Hiszpanii), których naleŜy przestrzegać.
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Wciśnij, aby obejrzeć: LOPD
Zazwyczaj, wiedząc, Ŝe Wydział lub Ośrodek Edukacyjny traktuje wszystkie Raporty jako poufne,
poufność ze strony firmy równieŜ zostaje zachowana. Dla potwierdzenia procesu uczenia się w
trakcie praktyk, raporty powinien przeczytać opiekun praktyk zawodowych.
Niemniej jednak, w pewnych przypadkach organizacja uznaje, Ŝe Wszechstronny Raport zawiera
konkurencyjnie istotne lub bardzo poufne materiały, które nie mogą zostać wydane nawet dla
celów restrykcyjnego wglądu opisanego powyŜej. W przypadku otrzymania pisemnego Ŝądania
wyjaśniającego to ograniczenie od osoby nadzorującej w firmie, Wydział lub w Ośrodek Edukacyjny
upowaŜni odpowiednią osobę do przeprowadzenia oceny wewnętrznej.
Osoba oceniająca sprawdza Raport pod kątem treści i struktury, biorąc pod uwagę wytyczne dla
formalnego Raportu technicznego przedstawione dla Raportu Wszechstronnego.
Całkowity zapis oceny zostanie przesłany do Dyrektora Programu Praktyk w celu potwierdzenia. W
tym momencie, Administracja odnotuje spełnienie wymagań złoŜenia raportu.
Część 9. - Raporty opiekuna praktyk zawodowych
9.1.

Wprowadzenie

Opiekunowie praktyk powinni przedstawić co najmniej trzy Raporty Oceniające podczas Procesu
Praktyk. Jeden na początku Procesu. Powinien on zawierać ogólne informacje na temat celów
Programu, sektora działalności firmy oraz opisywać rodzaj relacji z firmą. Raport śródsemestralny
powinien obejmować dokumentację przekazaną studentowi, ocenę procesu oraz konieczność
specjalnego szkolenia (jeŜeli ją wykazano). Raport Końcowy powinien zawierać formularz
zadowolenia. Przedstawimy trzy przykłady formularzy (na chwilę obecną w języku hiszpańskim).
KaŜdy Wydział lub w Ośrodek Edukacyjny powinien opracować własny formularz
9.2.

Początkowy

formularz
9.3.

Śródsemestralny

formularz

9.4.

Końcowy

formularz
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