INFORMACJA
dotycząca procedury zaliczania praktyk studenckich
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Od 4 maja 2020 roku do odwołania studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w Instytucie
Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ mogą odbywać praktyki zawodowe w trybie
zdalnym.
Praktykę zawodową można realizować w dowolnej instytucji medialnej, reklamowej, PR lub innej instytucji
okołomedialnej, która pozwoli studentowi odbyć całość praktyki w trybie zdalnym.
Czas trwania praktyki zewnętrznej wynosi około 240 godzin lekcyjnych (45-minutowych), czyli 180 godzin
zegarowych.
W przypadku praktyk zewnętrznych realizowanych w instytucjach medialnych, reklamowych, PR lub
instytucjach okołomedialnych podstawowymi dokumentami są: umowa oraz elektroniczny dziennik praktyk,
który zawiera pełny opis przebiegu praktyki zewnętrznej (wzory tych dokumentów dostepne są na stronie
internetowej Instytutu - https://media.uj.edu.pl/praktyki-studenckie ).
Przed rozpoczęciem praktyki zewnętrznej należy wysłać e-mail z poprawnie wypełnioną umową o
organizację praktyki studenckiej do koordynatora praktyk studenckich, który po weryfikacji zapisów umowy
przesyła dokument do zatwierdzenia przez przedstawiciela Instytutu (dyrektora Instytutu).
Po otrzymaniu wiadomości elektronicznej od dyrektora Instytutu należy przesłać umowę do podpisu do
przedstawiciela instytucji zewnętrznej, z którą wczesniej student miał kontakt i od której otrzymał wstępną
zgodę na odbycie praktyk w formie zdalnej.
Elektroniczny dziennik praktyk powinien być uzupełniany na bieżąco w trakcie trwania praktyki w
uzgodnieniu z opiekunem praktyk z instutucji zewnętrznej. W ostatnim dniu praktyki opiekun praktyki
(zazwyczaj jest to kierownik działu, w którym student odbywa praktykę) wydaje opinię o praktykancie wraz
z sugerowaną oceną z praktyki (opinia jest częścią elektronicznego dziennika praktyk).
Podpisana i opieczętowana umowa oraz wydrukowany, podpisany i opieczętowany dziennik praktyk
instytucja zewnętrzna przesyła pocztą do sekretariatu dydaktycznego Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i
Komunikacji Społecznej UJ, a także w formie elektronicznej (skan dokumentów) równocześnie do
praktykanta i koordynatora praktyk studenckich w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji
Społecznej UJ.
Koordynator praktyk studenckich wpisuje ocenę z praktyk do systemu USOS, gdy otrzyma prawidłowo
wypełnione, opieczętowane i podpisane przez przedstawiciela Zakładu pracy dokumenty – umowę oraz
dziennik praktyk, które są niezbędnym warunkiem zaliczenia praktyki zewnętrznej. Jeśli wybrany Zakład
pracy nie posiada pieczątki, należy podać nr KRS lub NIP lub Regon pracodawcy.
Istnieje również możliwość odbywania praktyk zdalnych w mediach akademickich (np. UJOT TV, UJOT
FM) oraz w trakcie wydarzeń uniwersyteckich organizowanych online (takich jak np. plebiscyt Mediatory –
chodzi oczywiście o działalność online; konferencje naukowe organizowane przez IDMiKS UJ oraz
inicjatywy Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ). Studenci odbywający praktykę w wyżej
wymienionych miejscach otrzymują na zakończenie praktyki zaświadczenie od opiekuna poszczególnych
uniwersyteckich mediów lub wydarzeń, które zawiera niezbędne informacje o przebiegu praktyki. W tym
przypadku inne formalności nie są wymagane.
Praktyki należy rozliczyć do 11 września 2020.
W mocy pozostają zapisy Regulaminu praktyk zawodowych w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i
Komunikacji Społecznej UJ - studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, dotyczące planu studiów oraz
programu kształcenia z uwzględnieniem efektów kształcenia.

