
Zarządzenie nr 35/2018 
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 

z dnia 16 lipca 2018 roku 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminów rekrutacyjnych w projekcie „Program płatnych 
praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"- VI NABÓR 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 
(tj. Dz. U. z 2017 poz. 2183 z późn.zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1

Wprowadza się: 
• Regulamin wybom instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w ramach projektu
pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. ,,Program praktyk zawodowych w
Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach PO WER współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ( załącznik nr 1)

• Regulamin rekrutacji praktykantów w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze
koncepcyjnym pt. ,,Program praktyk zawodowych w Paf1stwowych Wyższych Szkołach
Zawodowych" w ramach PO WER współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego ( załącznik nr 2)

• Regulamin rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych w ramach projektu
pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. ,,Program praktyk zawodowych
w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach
PO WER współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
( załącznik nr 3)

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik Nr I 
do zarządzenia nr 3512018 

Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 16.07.2018 r. 

Regulamin wyboru instytucji przyjmujących 
na pilotażowe praktyki zawodowe 

studentów Państwowej Wyz-szej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 
w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym 

pn. ,,Program praktyk zawodowycb w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji
instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, a w szczególności kryteria kwalifikacyjne
oraz zasady przyjmowania zgłoszeń i kwalifikacje zakładowych opiekunów praktyk
zawodowych.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Uczelni- oznacza to Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Ciechanowie
2) Projekcie - oznacza to projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym

pt. ,,Program praktyk zawodowych w Paó.stwowych Wyższych Szkołach
Zawodowych" - PO WER - Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju;

3) Praktykancie - oznacza to studenta II, III lub VI roku studiów pierwszego stopnia
o profilu praktycznym Pafistwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie,
biorącego udział w projekcie;

4) Uczelnianym opiekunie praktyk zawodowych - oznacza to opiekuna z ramienia
uczelni, biorącego udział w projekcie;

5) Praktyce kursowej - oznacza to praktykę zawodową wynikającą z programu
kształcenia obowiązującego na kiernnkach studiów o profilu praktycznym,
realizowanych w uczelni;

6) Praktyce pilotażowej - oznacza to praktykę zawodową realizowaną w ramach
projektu w wymiarze 3 miesięcy, rozumianych jako dwanaście tygodni, równych
sześćdziesięciu dniom roboczym; miesiąc praktyki pilotażowej to 20 dni roboczych
praktyki równoważne 160 godzinom praktyki

7) Sześciomiesięcznej praktyce zawodowej - oznacza to praktykę składającą się
z trzymiesięcznej praktyki kursowej i trzymiesięcznej praktyki pilotażowej, dla
prowadzenia której przeznaczony jest Projekt.

§2
1. Pal1stwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ogłasza nabór instytucji

przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej szkoły
Zawodowej w Ciechanowie w ramach Projektu pn. ,,Program praktyk zawodowych
w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych".

2. Instytucje, o których mowa w ust. l, wskazują w zgłoszeniu liczbę studentów
z poszczególnych kierunków studiów, którą instytucja może przyjąć na praktykę
pilotażową oraz zakładowych opiekunów praktyk zawodowych.

1 

Projekt wspótfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 



Fundusze 

Europejskie 
Wiedza Edukacja Rozwój 

VI TURA 

Unia Europejska 
Europejski Fundus;z Społeczny 

•• I, 
• *
* *
. "

• * * 

3. W tab. 1 zamieszczono przewidywane łączne liczby studentów; biorących udział
w VI turze Projektu, dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Uczelni.

Tabela 1. Zapotrzebowanie na miejsca realizacji VI tury pilotażowych praktyk zawodowych 

Kierunki studiów na 
Przewidywana liC'lba 

których wprowadzony 
Lp. 20stanie system 6-

studentów biorących 

miesięcznych praktyk 
udział w praktykach 

1 Ekonomia 32 

2 Informatyka 23 

3 Inżynieria $rodowiska 11 

4 
Mechanika I Budowa 
Maszyn 

12 

5 
Bezpieczeństwo 

22 
Wewnętrzne 

6 
Elektronika I 

10 
Telekomunikacja 

7 logistyka 14 

8 Praca Socjalna 29 

9 Pedagogika 35 

10 Rolnictwo 22 

OGÓŁEM: 210 

§3
Wymagania stawiane instytucji przyjmującej na pilotażowe praktyki zawodowe studentów 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, przystępującej do Projektu: 

1. profil działalności tnerytorycznie zgodny z określonym kierunkiem studiów praktykanta
(w całości lub na wybranych stanowiskach pracy), czyli posiadanie typowych miejsc
pracy, na których mógłby być zatrudniony absolwent określonego kierunku studiów,

2. posiadanie bazy materialnej i wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji celów
praktyki,

3. zatrudnianie pracowników z wykształceniem wyższym zgodnym z kierunkiem
studiów praktykantów lub pokrewnym wykształceniem wyższym i co najmniej
3-letnim doświadczeniem zawodowym zgodnym z programem praktyki.
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Warunki udziału instytucji przyjmującej na pilotażowe praktyki zawodowe studentów 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, przystępującej do VI tury 
Projektu: 

1) wyznaczenie zakładowych opiekunów praktyk zawodowych ( op-łacanych wg zasad
przewidzianych w Projekcie), spełniających kryteria określone w § 3 ust. 3 w liczbie
umożliwiającej sprawną realizację praktyki Qeden zakładowy opiekunem praktyki
zawodowej może prowadzić od I do maksymalnie 5 praktykantów),

2) zezwolenie wyznaczonym opiekunom praktyk zawodowych na udział w szkoleniu
organizowanym przez Ministerstwo Nauk.i i Szkolnictwa Wyższego oraz na udział
w zaliczaniu praktyk na terenie uczelni,

3) zapewnienie warunków realizacji praktyki, umożliwiających osiągnięcie zamierzonych
efektów kształcenia przez praktykanta, opisanych w programie praktyki zawodowej.

§ 5
Kryteria wyboru instytucji przystępującej do Projektu i przyjmującej studentów Uczelni na 
pilotażowe praktyki zawodowe: 
1) Doświadczenie instytucji/firmy w prowadzeniu praktyk zawodowych dla studentów:

• do 2 lat - 1 O pkt
• powyżej 2 do 5 lat - 20 pkt
• powyżej 5 lat - 3 O pkt
• bez doświadczenia, ,,potencjał dydaktyczny instytucji" ocenia komisja rekrutacyjna -

od O do 10 pkt
2) Doświadczenie instytucji/firmy w prowadzeniu praktyk dla studentów wskazanego we
wniosku kierunku studiów:

• do 2 lat - 1 O pkt
• powyżej 2 do 5 lat -20 pkt
• powyżej 5 lat -30 pkt
• bez doświadczenia, ,,potencjał dydaktyczny instytucji" ocenia komisja rekrutacyjna -

od O do 10 pkt

3) Umożliwienie prowadzenia aplikacyjnych prac dyplomowych podczas praktyki-40 pkt

§6
W oparciu o uzyskane wyniki punktowe zostanie utworzona lista rankingowa instytucji. 

§7
Dla instytucji, które w wyniku rankingu zostały zakwalifikowane do prowadzenia 
pilotażowych praktyk zawodowych, zostanie utworzona lista podstawowa, zaś dla 
pozostałych instytucji - lista rezerwowa. 

§ 8
Decyzję o zakwalifikowaniu instytucji do udziału w Projekcie podejmuje Wydziałowa 
Komisja Rekrutacyjna. 
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Wybór instytucji z listy rezerwowej może nastąpić w przypadku gdy instytucja z listy 
podstawowej zakończy udział w VI turze Projektu lub gdy będzie to wynikało z innych 
potrzeb Uczelni. 

§ 10
1. Obowiązki instytucji przyjmującej na pilotażowe praktyki zawodowe, przed

rozpoczęciem praktyk są następujące:
I) wyrażenie woli przystąpienia do Projektu,
2) zadeklarowanie miejsc praktyk i liczby praktykantów możliwych do przyjęcia,
3) powołanie zakładowych opiekunów praktyk, z uwzględnieniem wymagań

określonych przez Uczelnię w regulaminie praktyki dla danego kierunku studiów,
4) zawarcie umowy z Uczelnią, dotyczącą prowadzenia praktyk,
5) przygotowanie miejsc praktyk dla zadeklarowanej liczby praktykantów.

2. Obowiązki instytucji przyjmującej praktykanta na pilotażową praktykę zawodową
w trakcie realizacji praktyki pilotażowej:
1) przeprowadzenie szkoleń dla praktykantów (obowiązujących w instytucji, w tym

szkolenia BHP),
2) zapoznanie z instytucją, profilem jej działalności oraz organizacją,
3) zapoznanie praktykanta z regulaminami i zasadami obowiązującymi w instytucji,
4) wsparcie zakładowych opiekunów praktyk przy organizacji stanowisk pracy dla

praktykantów,
5) udostępnienie wyposażenia oraz materiałów niezbędnych do realizacji praktyk

zawodowych oraz do ewentualnej aplikacyjnej pracy dyplomowej (w przypadku
informacji poufnych - wg indywidualnie ustalonych z praktykantem zasad
i zobowiązań).

§ 11

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2018 roku. 
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia nr 35/2018 

Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnin 16.07.2018 r. 

Regulamin rekrutacji praktykantów 
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 

§ 1
1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji

uczestników projektu, a w szczególności kryteria kwalifikacyjne, zasady przyjmowania
zgłoszeń i kwalifikacji uczestników.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Uczelni-oznacza to Państwową Wyższą Szko-łę Zawodową w Ciechanowie;
2) Projekcie - oznacza to projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym

pt. ,,Program praktyk zawodowych w Pa{1stwowych Wyższych Szkołach
Zawodowych" - PO WER - Oś Ill Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju;

3) Praktykancie - oznacza to studenta II, III lub IV roku studiów pierwszego stopnia
o profilu praktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie,
biorącego udział w projekcie;

4) Uczelnianym opiekunie praktyk zawodowych - oznacza to opiekuna z ramienia
uczelni, biorącego udział w projekcie;

5) Praktyce kursowej - oznacza to praktykę zawodową wynikającą z programu
kształcenia obowiązującego na kierunkach studiów o profilu praktycznym,
realizowanych w uczelni,

6) 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.

7) Sześciomiesięcznej praktyce zawodowej - oznacza to praktykę składającą się
z trzymiesięcznej praktyki kursowej i trzymiesięcznej praktyki pilotażowej, dla
prowadzenia, której przeznaczony jest projekt.

§2
1. W Projekcie mogą wziąć udział studenci PWSZ w Ciechanowie, którzy nie brali udziału

w I, II lub IV turze projektu i przystępując do realizacji praktyk pilotażowych są co
najmniej na drugim roku studiów.

2. Student biorący udział w projekcie jest zobowiązany do odbycia sześciomiesięcznej
praktyki zawodowej, składającej się z trzymiesięcznej praktyki kursowej i trzymiesięcznej
praktyki pilotażowej.

3. Dopuszczalne jest zaliczenie udokumentowanej praktyki kursowej (w całości lub w jej
części), którą student odbył przed przystąpieniem do Projektu.

§3
Istnieje możliwość wydłu.żenia praktyki kursowej ponad regulaminowe 3 miesiące. 
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Programem stypendialnym objęta jest praktyka pilotażowa oraz dodatkowo dwa miesiące 
praktyki kursowej, które są realizowane w trakcie trwania projektu - nie wcześniej, niż jako 
drugi i trzeci miesiąc praktyki sześciomiesięcznej. 

§ 5
Liczby studentów z poszczególnych kierunków studiów, którzy mogą brać udział w projekcie, 
są określone w złożonej przez Uczelnie ofercie uczestnictwa w VI turze projektu. 

§6
1. Informacja o uruchomieniu VI tury wraz z wymaganą dokumentacją znajduje się na stronie

internetowej Uczelni www.pwszciechanow.edu.pl .

2. Po ogłoszeniu rekrutacji zainteresowany student składa w swoim dziekanacie pisemny
wniosek o udział w VI turze projektu, pobrany ze strony Uczelni.

§7
1. Dziekanat sporządza listę rankingową zgłoszonych kandydatów w oparciu o średnią ocen

uzyskanych w dotychczasowym okresie studiów (średnia z ostatniego zaliczonego
semestru).

2. Lista rankingowa jest udostępniana, do wglądu studentów, na stronie internetowej uczelni
z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych.

3. Student ma prawo zgłosić swoje zastrzeżenia odnośnie wyliczonej średniej ocen
w terminie do trzech dni, od daty ich ogłoszenia. Odwołanja są rozpatrywane niezwłocznie
przez dziekana wydziału, w którym studiuje student.

§8
Warunkiem zakwalifikowania do projektu jest: 
1) speł'nianie kryterium określonego w § 2 ust. 1;
2) posiadanie statusu studenta i rejestracja na semestr, w którym odbywa się praktyka

kursowa (objęta programem stypendialnym) oraz praktyka pilotażowa.

§9
1. Po spełnieniu warunków określonych w § 8, kwalifikacja odbywa się w oparciu o listę

rankingową, w ramach określonego limitu miejsc. Decyzję o zakwalifikowaniu studenta do
Projektu podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

2. W przypadku tej samej średniej ocen uzyskanej przez studentów, będzie brane pod uwagę
zaangażowanie studenta w działalności w kołach naukowych i innych działaniach na rzecz
Uczelni.

3. Na podstawie średniej przyznaje się studentowi określoną ilość punktów. Za średnią 5,0
przysługuje 100 punktów. Odpowiednio za każdą jedną setną oceny dolicza się !li punktu,
np.: 4,30 wynosi 40+15=55 punktów.

4. O zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie uczestnicy zostaną powiadomieni na
stronie internetowej www.pwszciechanow.edu.pl z zachowaniem ochrony danych
osobowych.
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Student zakwalifikowany do Projektu jest zobowiązany zawrzeć umowę z uczelnią 
o sześciomiesięczną praktykę zawodową.

§ 11
W przypadku, gdy przed rozpoczęciem praktyki student nie spełni warunku określonego 
w § 8 pkt 2, zostaje skreślany z listy zakwalifikowanych i automatycznie następuje 
rozwiązanie umowy udziału w projekcie, a na jego miejsce może być przyjęty kolejny student 
z listy rankingowej. 

§ 12
1. Praktykant otrzyma stypendium w wysokości 2.300,60 zł za miesiąc praktyki, liczonej,

jako 20 dni roboczych, równych 160 godzinom praktyki. ·
2. Stypendium przyznawane jest na okres trzymiesięcznej praktyki pilotażowej oraz

fakultatywnie na dwa miesiące praktyki kursowej, odbywanej przez praktykanta
w trakcie trwania Projektu (od dnia otrzymania od MNiSW zlecenia dla Uczelni
o prowadzenie w niej VI tury Projektu).

3. Łączny okres pobierania stypendium przez praktykanta nie może być dłuższy niż
pięć miesięcy.

4. Praktykant może otrzymać częściową refundację poniesionych dodatkowych kosztów,
związanych z odbywaniem praktyki pilotażowej. Dotyczy to: kosztów ubezpieczenia,
badań lekarskich i odzieży ochronnej, Ueżeli są wymagane), materiałów zużywalnych
niezbędnych do wykonywania prac podczas praktyki.

5. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium oraz refundacji kosztów, o których mowa
w ust. 4, określi Regulamin przyznawania świadczeń materialnych studentom
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie uczestniczącym w projekcie
pn. ,,Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych".

§ 13
Obowiązki praktykanta przed przystąpieniem do realizacji praktyki pilotażowej: 
1) wybór miejsca praktyki z listy przygotowanej przez Uczelnię lub samodzielne wyszukanie

miejsca praktyki na zasadach i w terminie określonym przez Uczelnię. Student ma
możliwoH: wyboru miejsca praktyki według określonych zasad:
• zakład pracy, w któ,ym będą odbywały się praktyki jest w miejscu zamieszkania

studenta lub w pobliżu,
• zgłoszona przez studenta chęć kontynuacji praktyki pilotażowej w zakładzie pracy

gdzie praktykant był już na praktyce kursowej,
• wskazania zakładu pracy, co do preferencji osób, które mogą przyjąć na praktykę (np.

specyfika pracy w zakładzie- mętczyźni, kobiety itp.),
• w przypadku braku możliwości wyboru miejsca praktyki według powyższych

wytycznych student wspólnie z opiekunem uczelnianym dokona wyboru miejsca
odbywania praktyki z pozostałych ofert praktyki dla kierunku.

2) udział w uzgodnieniach szczegółowego programu i harmonogramu praktyki
z uczelnianym i zakładowym opiekunem praktyk zawodowych,

3) ubezpieczenie się na czas trwania praktyki od następstw nieszczęśliwych wypadków
i innych okoliczności specyficznych dla danego kierunku studiów oraz miejsca praktyki,
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4) udział w odprawie (szkoleniu) przed praktyką, prowadzonej przez uczelnianego opiekuna
praktyk zawodowych,

5) okazanie uczelnianemu opiekunowi praktyk zawodowych dokumentu potwierdzającego
ubezpieczenie oraz potwierdzeń posiadania aktualnych badaf1 i szczepień ochronnych,
specyficznych dla danego kierunku studiów oraz miejsca praktyki.

§ 14
Obowiązki praktykanta w trakcie realizacji praktyki pilotażowej: 
1) stawianie się w miejscu praktyki w wyznaczonym tenninie uczestniczenie 

w obowiązkowych szkoleniach (w tym szkoleniu BHP), 
2) posiadanie wymaganego ubezpieczenia,
3) w sytuacjach, gdy wymaga tego charakter praktyki, noszenia odzieży i obuwia

ochronnego (lub/i innych elementów zabezpieczających przed urazami) oraz
identyfikatora,

4) uzgadnianie z zakładowym opiekunem praktyki szczegółów organizacyjnych realizacji
poszczególnych etapów praktyki,

5) obowiązkowa obecność na praktyce. Dopuszcza się usprawiedliwioną nieobecność na
trzymiesięcznej praktyce piJotażowej wynoszącą w sumie, co najwyżej 3 dni robocze.
Praktykant jest zobowiązany, zgłosić niezwłocznie zakładowemu opiekunowi praktyk,
każdą usprawiedliwioną (zwolnienie lekarskie) nieobecność na praktyce. Nieobecności,
wykraczające poza dozwolone, praktykant zobowiązuje się odpracować w terminie
uzgodnionym z zakładowym opiekunem praktyk zawodowych,

6) branie czynnego udziału w praktyce, sumienne wykonywanie zada11 zleconych przez
zakładowego opiekuna praktyk zawodowych i przestrzeganie przepisów oraz zasad
obowiązujących w instytucji,

7) dokumentowanie przebiegu praktyki zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie
praktyki (port folio na docelowej platformie informatycznej Projektu),

8) komunikowanie się okresowo z ucze)nianym opiekunem praktyk, zdawanie cząstkowych
relacji z przebiegu praktyki,

9) możliwość wnioskowania do Uczelni w czasie praktyki o zatwierdzenie tematu
aplikacyjnej pracy dyplomowej - uzgodnionego z zakładem pracy, opiekunem
uczelnianym i opiekunem zakładowym praktyk.

§ 15
Obowiązki praktykanta po zrealizowaniu praktyki: 
I) sporządzenie sprawozdania z praktyki, zgodnie z wytycznymi, w tym dokonanie

samooceny w zakresie osiągniętych efektów kształcenia,
2) ocena przebiegu i miejsca praktyki oraz współpracy z opiekunami praktyk (ocena/opinia

nie jest ujawniana zainteresowanym opiekunom przed zaliczeniem praktyki),
3) przystąpienie do zaliczenia praktyki przed komisją wyznaczoną przez Uczelnię.

§ 16
Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2018 roku. 
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