Regulamin praktyk Instytutu Judaistyki UJ
1. Każdy student studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku judaistyka zobligowany jest do
realizacji praktyk. Wymiar godzin praktyk oraz ich charakter określony jest planem i
programem studiów.
2. Praktyki są zajęciami fakultatywnymi ograniczonego wyboru, tzn. każdy student musi
uczestniczyć w praktykach, może natomiast samodzielnie wybrać miejsce w którym będzie
realizował praktyki.
3. Deklarację o chęci realizacji praktyk należy złożyć u koordynatora praktyk nie później niż 30
dni od rozpoczęcia semestru, w którym student chciałby praktykę realizować. Praktyka
zadeklarowana w danym semestrze winna być w tym semestrze zrealizowana.
4. Uczelnia poprzez koordynatora praktyk wspomaga studenta, informując o potencjalnych
miejscach odbywania praktyk, przedstawiając napływające oferty, wystawiając listy
polecające itp.
5. Ustala się następująca procedurę podejmowania i odbywania praktyk:
a) Student znajduje miejsce odbywania praktyk (wybierając je z oferty proponowanej przez
Instytut Judaistyki UJ lub samodzielnie szukając instytucji, w której chciałby realizować
praktyki) i ustala warunki jej odbywania we własnym zakresie.
b) Moment odbywania praktyk nie może kolidować z obowiązkami studenta tzn. nie
stanowi podstawy do zwolnienia z uczestnictwa w zajęciach w trakcie roku
akademickiego.
c) Praktyki winny być realizowane w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.
6. Jeżeli praktyki realizowane są w instytucjach zewnętrznych zasady i zakres ich realizacji
określa koordynator praktyk.
7. Po zakończeniu praktyk student zgłasza się z zaświadczeniem odbycia praktyk wystawionym
przez instytucję, w której je realizował do koordynatora praktyk studenckich w celu uzyskania
wpisu z praktyk studenckich.
8. Zaświadczenie o odbyciu praktyki winno obejmować krótki opis wykonywanej pracy, okres
odbywania praktyki, pieczątkę i podpis dyrektora instytucji, w której praktyka była
realizowana. Zaświadczenie to będzie podstawą do uzyskania wpisu do indeksu/karty
egzaminacyjnej z praktyk studenckich.
9. Zaliczenie praktyk potwierdza wpis do systemu USOS.
10. Liczba punktów ECTS uzyskiwana za praktyki określona jest planem i programem studiów.
11. W sytuacji gdy obiektywne przesłanki uniemożliwiają odbycie właściwej praktyki, możliwe
jest jej zaliczenie w inny sposób. W tym celu wymagane jest złożenie u koordynatora praktyk
studenckich podania do Prodziekana Wydziału Historycznego ds. studenckich z prośbą o
uznanie pracy innej niż przewidzianej planem i programem studiów jako praktyki studenckiej
(do pisma należy dołączyć dokument potwierdzający jej zrealizowanie). Jest to jednak
możliwe tylko i wyłącznie wówczas gdy efekty kształcenia praktyk oraz zadań wykonanych
przez studenta pozostają ze sobą zgodne.

