Informacja dotycząca praktyk studenckich
organizowanych przez Instytut Matematyczny
Uniwersytetu Wrocławskiego
Zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2006 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,
poz. 1365, z późniejszymi zmianami) każdy student studiów I stopnia na kierunku Matematyka jest
zobowiązany do odbycia trzytygodniowej praktyki zawodowej. Są one realizowane w oparciu o
Zarządzenie Nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
W związku z tym wszyscy studenci proszeni są o zorganizowanie sobie praktyk studenckich
(najlepiej po II roku studiów I stopnia) w bankach, firmach, itp.
Specjalność nauczycielska ma praktyki pedagogiczne ciągłe w szkole w niezmienionym kształcie. Tą też
specjalność obejmują specyficzne wymagania podane w oddzielnej instrukcji. Pozostałe specjalności i
studenci bez określonej specjalności podlegają zasadom podanym poniżej.
Dla każdej specjalności zostali wyznaczeni opiekunowie praktyk, którzy będą zaliczać te praktyki oraz do
których można zwracać się do z różnymi pytaniami i prośbami. W szczególności będą służyć pomocą w
zorganizowaniu praktyk zawodowych dla osób, które z różnych powodów nie zdołają sami znaleźć
odpowiedniego pracodawcy.
Opiekunowie praktyk zawodowych (podział według specjalności):
 dr B. Mincer i dr hab. A. Raczyński – Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach
 dr M. Romanowska-Majsnerowska – Zastosowania rachunku prawdopodobieństwa i
statystyki oraz studenci bez żadnej specjalności
 dr B. Trojan – Matematyka z informatyką
 mgr J. Wieszaczewski – Matematyka teoretyczna
 dr hab. K. Topolski – Biomatematyka
Studenci, którzy mają już zorganizowaną praktykę zawodową powinni:







opłacić obowiązkową składkę z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Ubezpieczenie takie oferowane jest w ramach umowy zbiorowej przez UWr. i każdy student ma
możliwość ubezpieczenia się w dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki UWr. na
początku roku akademickiego. Osoby, które nie skorzystały z tej formy ubezpieczenia,
zobowiązane są do dostarczenia swojemu opiekunowi praktyk kopii dokumentu,
poświadczającego posiadanie własnego ubezpieczenia NNW, obejmującego okres odbywania
praktyki.
opłacić obowiązkową składkę z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (można
skorzystać z propozycji UWr) i dostarczyć swojemu opiekunowi praktyk kopię dokumentu,
poświadczającego posiadanie ww. ubezpieczenia
wydrukować: Skierowanie na praktykę, Deklarację i Umowę pomiędzy Uniwersytetem
Wrocławskim i pracodawcą (przedstawione w Załącznikach nr 5,6 i 4 do Zarządzenia Nr
56/2010), wypełnić odpowiednie dane, złożyć do dziekanatu, aby uzyskać podpis Dziekana, po
czym uzyskać podpis Zakładu Pracy;
wypełnić razem z pracodawcą Program praktyk (Załącznik nr 1 do Umowy), wpisując np.
1.
Zapoznanie studenta z Zakładem Pracy/Firmą oraz stopniem wykorzystania zainstalowanych systemów i
narzędzi matematyczno-informatyczno-ekonomicznych.
2.
Analiza podjętych przedsięwzięć Zakładu Pracy/Firmy takich jak: …
3.
Analiza oprogramowania narzędziowego dostępnego w Zakładzie Pracy/Firmie.
4.
Poznanie struktur organizacyjnych i mechanizmów funkcjonowania Zakładu Pracy/Firmy, w którym
realizowana jest praktyka.
5.
Udział w projektach i pomoc w realizacji zadań, związanych z zastosowaniami
matematyki/ekonomii/informatyki realizowanych przez Zakład Pracy/Firmę.

Po ukończeniu praktyki należy wypełnić Zaświadczenie o odbyciu praktyki (będące załącznikiem 7 do
Zarządzenia Nr 56/2010), poświadczony przez pracodawcę.
Praktykę zalicza w indeksie odpowiedni opiekun praktyk (co jest równoważne uzyskaniu 3 punktów
ETCS) na podstawie:



podpisanej przez pracodawcę umowy przedstawionej w Załączniku numer 4 do Zarządzeniu Nr
56/2010;
wypełnionego i poświadczonego przez pracodawcę Zaświadczenia o odbyciu praktyki
zamieszczonego w załączniku 7 do Zarządzenia Nr 56/2010.

Zgodnie z Zarządzeniem 56/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego następujące osoby będą
zwolnione z odbywania praktyk zawodowych (innymi słowy będą mieli zaliczoną praktykę):
 członkowie kół naukowych prowadzonych w naszym Instytucie;
 studenci biorący udział w obozach naukowych;
 studenci prowadzący zajęcia w tzw. „Tutorni”;
 studenci pomagający w zorganizowaniu wszelkich konkursów matematycznych, targów
szkolnych i prowadzący inną działalność o charakterze propagującym matematykę (na
podstawie wykładni prawnej przedstawionej przez Państwową Komisję Akredytacyjną);
 studenci, którzy wykonywali w przeszłości pracę zarobkową (również poza granicami kraju)
związaną z kierunkiem studiów.
We wszystkich powyższych przypadkach działalność powinna być udokumentowana pisemnie oraz
powinno być złożone do Prodziekana podanie z prośbą o zwolnienie z praktyk zawodowych. Decyzję o
zwolnieniu z praktyki zawodowej podejmuje Prodziekan w porozumieniu z opiekunem praktyk,
odpowiedzialnym za odpowiednią specjalność.
Szczegóły praktyk zawodowych precyzuje Regulamin Praktyk Zawodowych.
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