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Uczelniany raport z oceny praktyk
WSTĘP
Uczelniany raport oceny praktyk zawodowych realizowanych w Akademii
Pomorskiej w Słupsku został przygotowany na podstawie przesłanych przez
poszczególne jednostki dydaktyczne raportów ankietyzacji oceniającej praktyki
zawodowe przez studentów Akademii Pomorskiej w Słupsku:
1. Instytutu Pedagogiki (data sporządzenia raportu: 24.11.2020);
2. Instytutu Historii (data sporządzenia raportu: 25.11.2020);
3. Instytutu Nauk Ścisłych i

Technicznych (data

sporządzenia raportu:

25.11.2020);
4. Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki (data sporządzenia
raportu: 27.11.2020);
5. Instytutu Filologii (data sporządzenia raportu: 27.11.2020);
6. Instytutu Nauk o Zdrowiu (data sporządzenia raportu: 29.11.2020);
7. Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi (data sporządzenia raportu: 30.11.2020);
8. Instytutu Prawa i Administracji (data sporządzenia raportu: 1.12.2020);
9. Instytutu

Bezpieczeństwa

i

Zarządzania

(data

sporządzenia

raportu:

18.01.2021);
10. Katedrze Sztuki Muzycznej (data sporządzenia raportu: 26.01.2021).

Ponad to, raport zawiera:
•

analizę

podstaw

prawnych

przebiegu

realizacji

praktyk

zawodowych

w Akademii Pomorskiej w Słupsku;
•

analizę ocen studentów z przebiegu i organizacji praktyk zawodowych, a także
oceny opiekuna praktyk;

•

opis działań podjętych przez jednostki dydaktyczne od ostatniej analizy;

•

zalecenia interwencyjne rekomendowane przez Uczelnianą Komisję ds.
Jakości Kształcenia na podstawie zaleceń Instytutowych Komisji ds. Jakości
Kształcenia.
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RAMY PRAWNE ORGANIZACJI PRAKTYK STUDENCKICH
Akty prawne ogólnouczelniane regulujące realizację praktyk studenckich w roku
akademickim 2019/2020:
1. Uchwała nr R.000.54.19 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia
24.09.19 r. w sprawie dostosowania programów studiów rozpoczynających się
od roku akademickim 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20
lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym;
2. Uchwała nr R.000.40.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia
29.04.20 r. w sprawie przyjęcia zasad dotyczących organizacji praktyk
studenckich i doktoranckich w Akademii Pomorskiej w Słupsku w celu
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19;
3. Uchwała nr R.000.46.19 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia
19.06.19 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Akademii Pomorskiej
w Słupsku zmienionego Uchwałą nr R.000.34.20 Senatu Akademii Pomorskiej
w Słupsku z dnia 29.04.20 r. w sprawie przyjęcia Aneksu nr 1 do Uchwały nr
R.000.46.19 Senatu Akademii Pomorskiej z dnia 19.06.19 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu Studiów Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Na podstawie § 29 ust. 2 Regulaminu Studiów Akademii Pomorskiej w Słupsku
(t.j. Uchwała nr R.000.34.20 z dnia 29 kwietnia 2020 roku) „Szczegółowy sposób
i tryb odbywania oraz zaliczania studenckich praktyk zawodowych określają
regulaminy i programy/harmonogramy praktyk zawodowych zgodnie z kierunkiem
studiów i wybraną ścieżką kształcenia, zatwierdzone przez radę instytutu.”
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ANALIZA RAPORTÓW ANKIETYZACJI

Poniższe dane stanowią zbiorczą informację dotyczącą ankiet oceniających
praktykę zawodową zgodnie z prowadzonymi kierunkami kształcenia w Akademii
Pomorskiej w Słupsku:

Jednostka
dydaktyczna

Liczba ocenianych
kierunków

Liczba studentów
ogółem objętych
praktyką

Liczba studentów
wypełniających ankietę

Instytut
Bezpieczeństwa i
Zarządzania

6

195

174

Instytut Filologii

2

5*

27

Instytut Historii

1

6

3

Instytut Biologii i
Nauk o Ziemi

2

15

13

Instytut Geografii
SpołecznoEkonomicznej i
Turystyki

1

8

8

Instytut Nauk Ścisłych
i Technicznych

4

50

2

Instytut Pedagogiki

5

brak danych

58

Instytut Prawa i
Administracji

1

49

14

Instytut Nauk o
Zdrowiu

3

171

95

Katedra Sztuki
Muzycznej

1

27

10

RAZEM

26

526

404

* Brak danych dotyczący liczby studentów ogółem objętych praktyką na kierunkach realizowanych przez Katedrę Neofilologii.
Dane obejmują wyłącznie studentów objętych praktyką na kierunku realizowanym przez Katedrę Filologii Polskiej.

W wynikach oceny praktyki zawodowej brak jest ankiet na kierunkach Ochrona
Środowiska II SPS i Geografia I SDS. Decyzją Prorektora ds. Kształcenia praktyki
zawodowe na tych kierunkach zostały przeniesione na rok akademicki 2020/2021.
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OGÓLNIE WNIOSKI Z ANKIET WYPEŁNIONYCH PRZEZ STUDENTÓW
1. Studenci wysoko ocenili pracę opiekuna praktyk na swoim kierunku. Docenili
zaangażowanie, pomoc w udzielaniu informacji dotyczących informacji i
obowiązków leżących po stronie studenta.
2. W przeważającej większości studenci nie mieli problemu ze znalezieniem
miejsca odbywania praktyki zawodowej.
3. Większość studentów wybierała miejsce odbywania praktyki zgodnie ze swoimi
zainteresowaniami i pokrywających się z kierunkiem studiów.
4. Studenci wysoko ocenili przydatność praktyk zawodowych, które umożliwiły im
osiągnięcie efektów kształcenia w programie studiów.
5. Blisko połowa studentów na Akademii Pomorskiej w Słupsku miała zaliczoną
praktykę na podstawie doświadczenia zawodowego bądź stażu.
ZALECENIA

1. Dokonać analizy pytań w ankiecie. Brak oceny instytutowego i akademickich
opiekunów praktyk.
2. Praktykowanie w dalszym ciągu regularnych spotkań opiekuna praktyk
zawodowych z ramienia Uczelni ze studentami.
3. Poprawa przepływu dokumentów między Biurem ds. Kształcenia AP i IGSEiT
4. Nakłonienie studentów do większego zaangażowania w celu wypełniania
ankiet;
5. Na kierunku kosmetologia weryfikacji wymaga lista podmiotów kształcenia
praktycznego, gdyż w opinii ankietowanych wiele podmiotów nie wyraża zgody
na przyjęcie studentów.
6. Aktualizacja narzędzia, w tym pytań dotyczących możliwości wyboru miejsca
praktyki, z uwagi, na to, iż na kierunku pielęgniarstwo taka możliwość
ograniczona jest wyłącznie do praktyk wakacyjnych.
7. W porozumieniu z rektorami, zorganizować procedury doboru i zatrudniania
ekspertów w celu odbywania praktyk przez studentów.
8. Położyć większy nacisk na samoorganizację studenta.
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