
 

 

 

 

Regulamin rekrutacji praktykantów na pracę dyplomową 

w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. 

„Program praktyk zawodowych w Państwowych 

Wyższych Szkołach Zawodowych” 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

§ 1 

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) Uczelni – oznacza to Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną  

im. Ks. B. Markiewicza w Jarosławiu; 

2) Projekcie – oznacza to projekt pozakonkursowy  o  charakterze koncepcyjnym 

pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach 

Zawodowych” – PO WER – Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju; 

3) Praktykancie – studenta zakwalifikowanego do udziału w Projekcie po 

przeprowadzeniu przez Uczelnię postępowania rekrutacyjnego na zasadach 

określonych w niniejszym regulaminie; 

4) Uczelnianym   opiekunie    praktyk    zawodowych  –  oznacza    to    opiekuna 

z ramienia uczelni, biorącego udział w projekcie; 

5) Zakładowym   opiekunie   praktyk   zawodowych   – oznacza   to   opiekuna 

z ramienia instytucji, w której realizowana jest praktyka pilotażowa. 

6) Praktyce     kursowej  –  oznacza      to      praktykę    zawodową    wynikającą 

z programu kształcenia obowiązującego na kierunkach studiów o profilu 

praktycznym, realizowanych w uczelni, 

7) Praktyce    pilotażowej  –  oznacza    to    praktykę     zawodową     realizowaną 

w ramach projektu w wymiarze 3 miesięcy, rozumianych jako dwanaście tygodni, 

równych sześćdziesięciu dniom roboczym; jeden  miesiąc  praktyki  pilotażowej, 

to 20 dni roboczych. 

8) Sześciomiesięcznej  praktyce  zawodowej – oznacza  to  praktykę   składającą 

się z trzymiesięcznej praktyki kursowej i trzymiesięcznej  praktyki  pilotażowej, 

dla prowadzenia której przeznaczony jest projekt. 

9) Aplikacyjnej pracy dyplomowej – należy przez to rozumieć taką pracę, która 

daję rozwiązanie pewnego problemu praktycznego, o zakresie, stopniu 

skomplikowania i trudności na poziomie przyjętym dla prac dyplomowych na 

pierwszym/drugim stopniu studiów o profilu praktycznym. 

2. Niniejszy Regulamin  określa  szczegółowe zasady  przeprowadzania  procesu 

rekrutacji uczestników projektu, a w szczególności kryteria kwalifikacyjne, zasady 

przyjmowania zgłoszeń i kwalifikacji uczestników. 

 

 

 



 

 

 

 

§ 2 

1. W Projekcie mogą wziąć udział studenci Uczelni, którzy łącznie spełniają 

następujące warunki: 

a) co do kierunku i roku studiów określonych w poniżej tabeli, 

 

Lp. Kierunek studiów Rok 

studiów 

liczba studentów piszących prace 

licencjacką  

1. Pedagogika – studia IIo II 10 

 

 

§ 3 

1. Praktykant może otrzymać częściową refundację kosztów powstających przy 

prowadzeniu aplikacyjnej pracy dyplomowej tj. nabycie dodatkowej literatury, 

odczynników, prowadzenie dodatkowych badań.  

 

2. Koszty powstające przy prowadzeniu aplikacyjnej pracy dyplomowej określone  

w § 3 ust.1, są refundowane tylko: 

 

a. gdy zostaną poniesione w trakcie trwania Projektu (w okresie, w którym 

uczelnia otrzymuje finansowanie Projektu), 
 

b. gdy zostały uzgodnione przez studenta z promotorem pracy dyplomowej oraz 

przy współudziale z opiekunem zakładowym i instytutowym.  

 

3. Nie podlega refundacji koszt materiałów zakupionych przy prowadzeniu 

aplikacyjnej pracy dyplomowej, jeżeli w jej wyniku powstanie produkt, który 

przejdzie na własność instytucji, w której odbywana jest praktyka. 
 

§ 4 

Liczba  studentów,   którzy   mogą   brać   udział w projekcie, określa oferta złożona do 

MNiSW oraz § 2 p. 1a. 

 

§ 5 

 

1. Informacja o terminie rekrutacji zostanie ogłoszona do wiadomości studentom 

kierunków uwzględnionych w ofercie złożonych do MNiSW. 

2. Po ogłoszeniu rekrutacji zainteresowany student składa w pokoju Praktyk 

Studenckich z Akademickim Biurem Karier, bud. J2 (pok. 3) pisemny wniosek (załącznik 

nr 1) o udział w pisaniu pracy dyplomowej oraz wniosek o refundację kosztów 

powstających przy prowadzeniu aplikacyjnej pracy dyplomowej  (załącznik nr 2). 

 

§ 6 



 

 

 

 

1. Komisja Rekrutacyjna, której przewodniczy Prorektor ds. Studenckich, sporządza 

listę rankingową zgłoszonych kandydatów w oparciu:  

Kryteria wyboru studentów zamierzających napisać pracę dyplomową o charakterze 

aplikacyjnym:  

a. Średnia ocen z dwóch ostatnich semestrów [maks. 5 pkt.] x waga 10 = wynik 50 pkt. 

b. Dodatkowe punkty dla [M] lub [K] w zależności od dysproporcji na danym kierunku 5 

pkt i dla osób niepełnosprawnych [ON] 5 pkt = maks. wynik 10 pkt.  

W przypadku jednakowej liczby pkt. na ostatnim miejscu listy podstawowej będą brane 

kryteria dodatkowe 

a. Członkostwo w kołach naukowych – 5 pkt. 

b. Potwierdzona dokumentem formalnym praca w charakterze wolontariusza w okresie 6 

m-cy przed zgłoszeniem udziału w projekcie – 5 pkt. 

c. Prezentacja konspektu pracy dyplomowej przed Komisją Konkursową– 30 pkt. 

Łącznie maks. 100 pkt. 

2. Lista rankingowa jest udostępniana, do wglądu zainteresowanym studentów,  

3. Student  ma  prawo  zgłosić  swoje  zastrzeżenia  odnośnie  wyliczonej  średniej  

ocen w formie  odwołania  na  piśmie w terminie do  trzech  dni  od  daty ich  

ogłoszenia .  Odwołanie należy złożyć w pokoju  Praktyk Studenckich  

z Akademickim Biurem Karier, bud. J2 (pok. 3) 

4. Odwołania, o których mowa w ust. 3 będą rozpatrywane niezwłocznie po złożeniu 

wniosku przez studenta. 

 

§ 7 

Aplikacyjna praca dyplomowa 

 

1) Aplikacyjna praca dyplomowa jest rozumiana jako taka, która daje rozwiązanie 

pewnego problemu praktycznego, o zakresie, stopniu skomplikowania i trudności 

na poziomie przyjętym dla prac dyplomowych na pierwszym/drugim stopniu 

studiów o profilu praktycznym. 

2) Rozwiązanie proponowane w pracy dyplomowej jest przewidziane do wdrożenia 

przez instytucję odbywania praktyki zawodowej lub mogłoby być wdrożone, 

gdyby były spełnione dodatkowe warunki (np. tematem pracy dyplomowej jest 

opracowanie części większego problemu, dla którego zaś kwestia wdrożenia na 

razie jest otwarta lub praca dyplomowa jest pracą studialną i rozwiązuje wariant, 

który w ostateczności nie będzie wdrażany, itp.). 

3) Aplikacyjna praca dyplomowa podejmuje temat praktyczny związany ze specyfiką 

instytucji odbywania praktyki zawodowej. 

4) Na wykonanie określonej pracy dyplomowej musi być zgoda studenta i uczelni, 

wg normalnego trybu obowiązującego w uczelni. 

5) Temat pracy dyplomowej jest określany w wyniku współpracy praktykanta  

i promotora dwóch opiekunów praktyki zawodowej: zakładowego i uczelnianego. 



 

 

 

 

6) Aplikacyjna praca dyplomowa jest wykonywana z pomocą opiekuna (promotora) 

pracy ze strony uczelni, którym na ogół nie będzie uczelniany opiekun praktyki, 

oraz z pomocą konsultanta z ramienia instytucji odbywania praktyki zawodowej, 

którym może być zakładowy opiekun praktyki. 

7) Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia 

naukowego lub artystycznego lub dokonaniem artystycznym prezentującym 

ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, 

poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania  

i wnioskowania. 

8) Pracę dyplomową może stanowić w szczególności praca pisemna, opublikowany 

artykuł, praca projektowa, w tym projekt i wykonanie programu lub systemu 

komputerowego, oraz praca konstrukcyjna, technologiczna lub artystyczna. 

 

 

§ 8 

1) Uczelnia zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzenia zmian w regulaminie. 

 

§ 9 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik 1 

   DATA WPŁYWU …………………………………… 

WNIOSEK STUDENTA O UDZIAŁ W PISANIU APLIKACYJNEJ PRACY DYPLOMOWEJ w ramach projektu 
„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  (PO WER) 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
…………………………………………………………………………………………………... 
Imię i nazwisko                                                                                                         Nr albumu……………………… 

 
                                                                           
…………………………………………………………………………………………………...                                               
Kierunek studiów  
 
………………………………                                          
Rok studiów /semestr studiów 
 
 
Wnioskuję o zakwalifikowanie mnie do udziału w pisaniu aplikacyjnej pracy dyplomowej w Projekcie 

„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” realizowanym 

przez Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Oświadczam, że:  

1. Zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji praktykantów na pracę dyplomową  

w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk 

zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  (PO WER) współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016. 

922 j.t.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwową 

Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu w celu przeprowadzenia procesu 

rekrutacji, realizacji, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości Projektu „Program 

praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”. 
 

Jarosław, dnia …………………………..                            …………………………………. 

                                                                                                                                                                   podpis wnioskodawcy 

 


