
Kierunkowy Regulamin Zawodowych Praktyk Studenckich
Instytut Rzeźby 

Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego  w Łodzi

1.  Kierunkowy Regulamin Zawodowych Praktyk  Studenckich określa szczegółowe
zasady  organizacji  praktyk  i  jest  zgodny  z  Regulaminem  Zawodowych  Praktyk
Studenckich w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

2. Student ma obowiązek zapoznania się z ogólnouczelnianym regulaminem przed
rozpoczęciem praktyk. Regulamin jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie
internetowej uczelni.

3.  Praktyki  studenckie  stanowią obowiązkową część procesu kształcenia,  ujętego
w planie studiów:
a) pierwszego stopnia kierunku Rzeźba, na specjalnościach:
- obiekt rzeźbiarski
- formy przestrzenne
b) drugiego stopnia kierunku Rzeźba , na specjalnościach:
- rzeźba interdyscyplinarna
- kreacja przestrzeni

4. Student zobowiązany jest do odbycia praktyk zawodowych w wymiarze : 
1)  6  miesięcy  -  w  przypadku  studiów  pierwszego  stopnia  i  jednolitych  studiów
magisterskich;
2) 3 miesięcy - w przypadku studiów drugiego stopnia.
 praktyki śródroczne
 praktyki wakacyjne
 praktyki dyplomowe

5. Łączny czas odbytych praktyk:
 dla studiów l stopnia 960 godzin
 dla studiów II stopnia 480 godzin

6. Formy odbywania praktyk:
 Praktyka realizowana w kraju i za granicą w ramach udokumentowanej pracy
zawodowej  ,także  we  własnej  spółce  (rozumie  się  przez  nią  zatrudnienie  na
podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, umowy o dzieło, umowy o staż).
 Praktyka realizowana w ramach umowy pomiędzy uczelnią a interesariuszem
zewnętrznym.
 Praktyka realizowana podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej .
 Praktyki realizowane w trybie wymiany – Erasmus.
 Praktyki realizowane w innej uczelni, stowarzyszeniu, fundacji.
 Praktyki studenckie mogą być odbywane na podstawie nieodpłatnej formy
zatrudnienia (np. wolontariatu).
  Praktyki studenckie mogą być odbywane na terenie Akademii Sztuk Pięknych im.
Wł. Strzemińskiego w Łodzi.



7.  Miejsce  i  czas  praktyk  oraz  ilość  godzin  z  poszczególnych  rodzajów  praktyk
(śródroczne,  wakacyjne,  dyplomowe)  jest  ustalane  z  opiekunem  praktyk  po
konsultacji z:
 Prowadzącym określony warsztat – praktyki śródroczne
 Prowadzącym pracownię specjalizacyjną – praktyki wakacyjne
 Promotorem – praktyki dyplomowe.

8. Czas praktyk może zostać podzielony na działalność w kilku miejscach.

9. Zaliczenia praktyk udziela wydziałowy opiekun praktyk lub na wniosek studenta
dziekan wydziału.

10. Praktyki można realizować w kraju i zagranicą pod warunkiem, że profil miejsca
praktyk  umożliwia  studentowi  realizację  celów  praktyk  określonych  w  sylabusie
praktyk.

11. Realizacja praktyk wakacyjnych odbywa się w czasie wolnym od zajęć (przerwa
letnia zimowa).
Realizacja praktyk śródrocznych i dyplomowych odbywa się w czasie trwania roku
akademickiego z założeniem, że praktyki nie kolidują z zajęciami przewidzianymi
obowiązującym planem zajęć.

12. Praktyki studenckie odbywane na terenie Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi nie
powinny obejmować realizacji projektów z obowiązkowych przedmiotów nauczania.

13.  Praktyki  studenckie  mogą  odbywać  się  również  na  terenie  Akademii  Sztuk
Pięknych  w  Łodzi  jeśli  zakres  pracy  będzie  zgodny  z  profilem  kształcenia  na
specjalności ubiegającego się o praktykę studenta.

14. Student samodzielnie dokonuje wyboru miejsca praktyk.

15. Przed przystąpieniem do praktyk student:
 drukuje kartę praktyk, którą pobiera ze strony internetowej ASP
 wypełnienia dane dotyczące praktyk na stronie Wirtualnego Dziekanatu
 przesyła je do akceptacji wydziałowego opiekuna praktyk
 opiekun akceptuje lub odrzuca zaproponowane miejsce praktyk
 ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

16. W karcie praktyk student prowadzi dokumentację z przebiegu praktyk, a po jej
zakończeniu otrzymuje od opiekuna w miejscu pracy potwierdzenie wraz z opinią.
Wymienione dokumenty student przedkłada wydziałowemu opiekunowi praktyk.

17. Wydziałowy opiekun na podstawie dokumentacji wybranych projektów prowadzi
nadzór  praktyk,  mający  na  celu  weryfikację  poziomu  osiągniętych  efektów
kształcenia  w  danym  roku  akademickim,  w  odniesieniu  do  treści  zawartych
w sylabusie.



18. Za zaliczenie praktyk:
 przyznawane jest 32 punktów ECTS – I st.
 przyznawane jest 16 punktów ECTS – II st.

19.  Zaliczenie  wszystkich  obowiązujących  godzin  praktyk  odbywa  się  w  ostatnim
semestrze  studiów.  W  przypadku  planowanej  obrony  w  czerwcu  -  do  15  maja,
a w przypadku obrony we wrześniu - do 10 sierpnia.

20.  Realizacja  poszczególnych  etapów  praktyk  jest  rejestrowana  na  stronie
Wirtualnego Dziekanatu w każdym semestrze.

21. Po odbyciu praktyk przez studenta opiekun na stronie Wirtualnego Dziekanatu
uzupełnia  liczbę  zrealizowanych  godzin  praktyk  i  nadaje  im  status  Praktyki
poświadczonej.

22. Opiekun dostarcza do Dziekanatu poświadczoną kartę praktyk.


