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Z my o wszystkich pracodawcach, dla kt rych kap ludzki jest elementem kluczowym
w zarz dzaniu organiz Polskie Stowarzyszenie Zarz dzania Kadrami przedstawia wypracowany
wsp lnie z firmami zrzeszonymi w PSZK, zbi r norm i standard w przeprowadzania wysokiej jako ci
program w sta y i praktyk Polskie Ramy Jako ci Sta y i Praktyk. W niniejszym dokumencie
zawarte zosta y Polskie Ramy Jako ci Sta y i Praktyk oraz cz opisowa, b d szczeg wym
om ieniem ka ego z punkt w zawartych w Ramach. Razem tworz one Informator do Polskich
Ram Jako ci Sta y i Praktyk.

Polskie Ramy Jako ci Sta y i Praktyk zosta y wypracowane na drodze wieloetapowego procesu,
w ramach kt rego przeprowadzono badania opinii pracodawc w i student w, debaty
z pracodawcami, warsztaty tematyczne, konsultacje sp czne, skorzystano r wnie z rekomendacji
Komisji Europejskiej, dokument w opisu ych standardy stosowane w obszarze praktyk i sta y
w innych krajach europejskich oraz najlepszych praktyk firm zrzeszonych w PSZK.

Polskie Ramy Jako Sta y i Praktyk s adaj z sze obszar w tematycznych, z kt rych ka dy
zawiera kilka punkt . Zosta y one precyzyjnie ob nione w niniejszym opracowaniu Informatorze
do Polskich Ram Jako ci Sta y i Praktyk. Integraln cz Informatora tak e za zniki
przedstaw ce przyk ady dokument w oraz dzia a , jakie nale y pod aby przeprowadz s lub
praktyk wysokiej jako

Wi cej informacji o Polskich Ramach Jako Sta y i Praktyk znale mo a na stronie internetowej:
www.stazeipraktyki.pl.
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Przygotowanie do realizacji programu i rekrutacja

1.  Program praktyki lub sta u dost pny jest w formie spisanego dokumentu.
2.  Miejsce pracy praktykanta lub sta ysty jest odpowiednio przygotowane.
3.  Program jest transparentnie komunikowany zdefiniowanej grupie odbiorc .
4.  Proces rekrutacji do programu jest przeprowadzany rzetelnie.
5.  Proces adaptacji praktykanta lub sta sty funkcjonuje w formie spisanego dokumentu.

Umowa

1.  Mi dzy zaanga owanymi w program stronami zostaje zawarta pisemna umowa.

Walor edukacyjny

1.  Program ma zdefiniowane cele edukacyjne.
2.  Program ma zdefiniowane tre edukacyjne.
3.  Program ma zdefiniowany zakres obow zk w.

Opieka i mentoring

1.  Opiekunowie lub mentorzy przysz ch praktykant w lub sta yst w wyznaczani na etapie
przygotow do realizacji programu.

2.  Opiekun lub mentor wprowadza praktykanta lub sta ys w zakres obow zk w oraz zasady
i procedury obowi zu w organizacji.

3.  Opiekun lub mentor monitoruje realiz przydzielonego w programie zakresu obow zk w
oraz cel w edukacyjnych.

4.  Opiekun lub mentor udziela informacji zwrotnej praktykantowi lub sta y cie na temat
o ganych wynik w i stopnia realizacji zada .

Czas trwania, wynagrodzenie i opieka socjalna

1.  Program praktyki lub sta u ma jasno okre ony czas trwania i nie trwa kr cej n 1 miesi c
i nie d ej n 24 mie e.

2.  Program trwaj cy 1 mies c mo e by p atny lub bezp atny.
3.  Program trwaj cy d ej ni 1 mie jest obligatoryjnie p atny.
4.  Podczas trwania programu praktykantowi lub sta y ie og lne ubezpieczenie  

zdrowotne  oraz  ubezpieczenie  od  nast pstw  nieszcz wych wypadk w.

Ocena programu

1.  Po uko czeniu programu praktykant lub sta ysta otrzymuje pisemne potwierdzenie jego
realizacji opisane j zykiem efekt w uczenia si .

2.  Pracodawca umo liwia praktykantowi lub sta y ocen programu praktyki lub sta u
w formie pisemnej.
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Przygo towan ie do real iza cji progr am u i rekruta cja

1.  Program praktyki lub sta u dost y jest w formie spisanego dokumentu.

Aby zagwarantow odpowiedn jako oraz wysoki standard realizacji programu praktyki
lub sta , g ne za enia i cele oraz planowany zakres dzia wcze niej zdefiniowane,
a sam program funkcjonuje w formie spisanego dokumentu. Dzi i temu, ka a osoba
zaanga owana w realizacj programu, mo e zapozn z jego struktu za eniami
i celami. U atwia i usprawnia to przebieg procesu przygotowania i realizacji programu,
zar no osobie z zewn z, przyj tej do programu, jak i pracownikom firmy zaanga owanym
w dzia ania programowe. Tak skonstruowany dokument umo liwia r wnie sp jn
komunik pomi dzy wszystkimi zainteresowanymi stronami, co pozwala na unikni cie
nieporozumie zw zanych z obow zkami i przywilejami, jakie niesie ze sob udz w
programie praktyki lub sta . Udost pnienie w ca o takiego dokumentu, lub g nych
za e i cel w programu, umo liwia tak e potencjalnym kandydatom podj cie bardziej
wiadomych decyzji co do naw zania wsp pracy z dan firm

Przyk adow konstrukcj takiego dokumentu przedstawia Za ik nr 1.

2.  Miejsce pracy praktykanta lub sta ysty jest odpowiednio przygotowane.

Praktykant lub sta ysta ma zapewnione miejsce do wykonywania obow zk w sp n ce
standardy BHP, ergonomiczne, dobrze wyposa one, kt re ma taki sam standard, jak miejsce
pracy pracownika danej organizacji. Decydu na przyj cie praktykanta lub sta ysty,
pracodawca zobow zuje zapewn mu stanowisko pracy wyposa one w narz dzia
niezb dne do wyw zania z obow zk w okre onych w programie praktyki lub sta .
Je eli do wykonywania danej pracy konieczne uprawnienia dost pu, one uzyskane
odpowiednio wcze niej tak, aby praktykant lub sta ysta od pierwszego dnia pobytu w
firmie m g si swobodnie porusz oraz korzyst z oprogramowania potrzebnego do pracy.

Przyk adow list narz dzi i dzia , jakie nale y przed wzi przedstawia Za cznik nr 2.

3.  Program jest transparentnie komunikowany zdefiniowanej grupie odbiorc w.

Informacja o organizacji programu praktyki lub powinna by przekazywana w spos b
transparentny i atwy do zrozumienia dla docelowej grupy potencjalnych kandydat . Opis
programu warto udost pn szerszej i konstruow go na podstawie spisanego wcze niej
programu praktyki lub sta . Wa e jest r nie , aby dob odpowiednie kana y dotarcia,
jak r nie precyzyjnie okre plac wki edukacyjne lub wydzia y na uczelniach. U atwi to
potencjalnym uczestnikom dotarcie do informacji o programie.
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4.  Proces rekrutacji do programu jest przeprowadzany rzetelnie.

Wybranie odpowiedniej osoby do udzia u w programie praktyki lub sta u zawa y na jako i
oraz efektach ws pracy uczestnika programu z firm , dlatego te rzetelnie przeprowadzony
proces rekrutacji jest bardzo wa m elementem przygotowania programu praktyki lub sta u
wysokiej jako

Na etapie badania zapotrzebowania na praktykant w lub sta yst w nale y oszacowa
optymalny czas trwania wsp pracy, jaki firma e zaoferow uczestnikom programu.
Prowadz rozmowy z mene erami niezb dne jest te stworzenie profilu po danego
kandydata, a tak e sformu owanie najwa iejszych, stawianych wobec niego wymaga . Tre
og oszenia powinna wynik z okre lonego wcze niej profilu oraz zdefiniowanego zakresu
obow zk w. Og oszenie takie powinno by dost pne w odkach przekazu, kt re docie
do po danej przez pracodaw grupy kandydat w.

Wysokiej jako ci proces rekrutacji oznacza r nie , e wst pna selekcja nadsy anych aplikacji
odbywa si pod k em zamieszczonych w og oszeniu kryteri . Kandydaci, kt rzy zostan
zaproszeni na spotkania z przedstawicielami firmy powinni otrzym informa o wyniku
rozmowy, bez wzgl du na to, czy zakwalifikowali do kolejnego etapu. Osobom wybranym
do uczestnictwa w programie powinny zos przedstawione warunki ws pracy przed
podpisaniem umowy.

Przyk adow list dzia , jakie mog sk ada na rzeteln procesu rekrutacji przedstawia
Za ik nr 3.

5.  Proces adaptacji praktykanta lub st ysty funkcjonuje w formie spisanego dokumentu.

Proces adaptacji przyj tego uczestnika powinien zos przygotowany z odpowiednim
wyprzedzeniem. Po dane jest, by zawier elementy, kt re umo liw nowej osobie
zapoznanie z organiz obow zkami oraz procesami niezb dnymi do sprawnego
funkcjonowania  w obszarze przydzielonej  odpowiedzialno   Sporz dzenie dokumentu,
kt ry precyzyjnie okre elementy procesu adaptacji nowoprzyj tej osoby, umo liwia
przeprowadzanie takiego procesu za ka m razem w spos b kompletny i kompetentny
gwarantu wdro enie praktykanta lub sta ysty we wszystkie niezb dne obszary.
Standaryzacja tego elementu zapewni ka emu praktykantowi lub sta y cie dost p do
kluczowych informacji na temat funkcjonowania w organizacji, niezale ie od terminu
rozpocz cia programu praktyki lub sta , czy obszaru biznesowego, dla kt rego program
zo skonstruowany.

Przyk adow tr ci i dzia , jakie mog zosta uwzg dnione przy konstruowaniu
procesuadaptacji dla praktykan lub st przedstawia Za ik nr 4.
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Umowa

1.  Mi zy zaanga owanymi w program stronami zostaje zawarta pisemna umowa.

Podstaw naw zania wsp pracy mi dzy praktykantem lub sta y a organiza oferu
program praktyki lub sta u jest umowa w formie pisemnej, kt ra w precyzyjny spos b
okre warunki ws pracy przy realizacji programu. Umow nale y zawrze na czas trwania
programu praktyki lub sta u, z wyszczeg lnieniem stron zaanga owanych w program, liczby
godzin do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym, zakresu obow zk w oraz
informacji o ewentualnym wynagrodzeniu. Przygotowany w takiej formie dokument
w precyzyjny spos b definiuje podstawy realizacji programu i zobow zuje zaanga owane
strony do respektowania pisemnych ustale .

Wal or eduka cyjny

1.  Program ma zdefiniowane cele edukacyjne.

Cel edukacyjny na potrzeby Polskich Ram Jako ci Sta y i Praktyk przy to, e cel edukacyjny to
konkretny, jasno sprecyzowany rezultat, k ry ma zosta osi i ty poprzez podejmowane
w programie praktyki lub sta u dzia ia edukacyjne. Cel edukacyjny powinien by zrozumia y dla
wszystkich os b zaanga owanych w realizacj programu. Wa ne jest, aby cele edukacyjne nie
by y to same z przedstawionym w programie zakresem obowi zk w czy tr ciami edukacyjnymi,
cho mog si one wzajemnie przenika . S to jednak odr e elementy i tak nale y je traktowa
konstr c program praktyk lub sta u wysokiej jako ci.

Bardzo wa n kwesti jest odpowiednie okr lenie celu lub ce w edukacyjnych. Powinny one by
dobierane w taki spos b, aby odzwierciedla y potrzeby organizacji przeprowadz cej dany
program praktyki lub sta u. Dzi ki odpowiedniemu dobraniu ce w edukacyjnych uczestnicy maj
mo liwo nabycia wiedzy oraz umi tno ci, kt re mog efektywnie wykorzysta w przypadku
kontynuowania wsp racy z dan organizacj lub w podobnym   obszarze dzia nia w innej
organizacji. Jest to istotne z punktu widzenia zatrudnialno ci os b z niewielkim do iadczeniem
oraz zmniejszenia kosz w szkolenia nowych pracownik w.

Przy organizacji wysokiej jako praktyki lub u, walor edukacyjny programu jest jednym
z najwa iejszych   zagadnie ,   jakie   nale y   uwzgl dn    Zasadniczym   elementem
warunku ym wysoki walor edukacyjny danego programu sta u lub praktyk jest wyznaczenie
cel w edukacyjnych, adekwatnych do cel w biznesowych organizacji, specyfiki pracy oraz
zawodu.  Z punktu  widzenia firmy, jest to element niezb dny do dalszego okre nia
post p w oraz oceny sta ysty b d praktykanta. Dla m odych ludzi tak skonstruowany
program sta u b d praktyki stanowi natomiast jasny i konkretny przekaz co do wiedzy i
umiej tno ci, jakie uczestnik programu w trakcie jego trwania powinien naby

Wyznaczanie cel w edukacyjnych warto oprze o podz na cele dotycz wiedzy,
umiej tno ci oraz zachow lub postaw uczestnik w programu praktyki lub sta . Na
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podstawie  wewn trznie   okre onych  potrzeb  organizacji  przeprowadz cej  program,
mo liwe jest zdefiniowanie szerokiego spektrum cel w. Jego realizacja pozwoli na sprawne
wspieranie dzia ania danej kom rki organizacyjnej, a uczestnikowi da mocne podstawy do
dalszego rozwoju w danym obszarze. Dzi ki odpowiedniemu skonstruowaniu cel w
edukacyjnych mo liwa jest r nie transferowalno nabytej wiedzy i umiej tno ci, co
zwi sza szanse uczestnik w wysokiej jako ci program w praktyk i sta y na rynku pracy
w przypadku braku mo liwo kontynuowania wsp pracy z organiz

Dla precyzyjnego okre lenia cel w edukacyjnych oraz zapewnienia ich realizacji warto
stosowa metod wyznaczania cel w SMART (S-Specific Konkretny, M-Measurable
Mierzalny, A-Achievable Osi lny, R-Relevant Adekwatny, T-Timely defined Okr ny
w czasie). Cele edukacyjne powinny by jasno komunikowane ju na etapie naboru do
programu, aby w transparentny spos b przedstaw potencjalnym uczestnikom jego walor
edukacyjny oraz okre obszary, na rozw j kt rych zostanie po o ony nacisk podczas
realizacji programu. Dzi i otwartej komunikacji cel w edukacyjnych, potencjalni kandydaci
b d mie mo liwo podj cia bardziej wiadomych decyzji odno nie wyboru danego
programu,
co w efekcie zapewni im lepsze dopasowanie do konkretnego obszaru dzia ania w
organizacji oraz b dzie korzystnie wp ywa o na ich zaanga owanie.

Przyk ady zdefiniowanych c edukacyjnych przedstawia Za ik nr 5.

2.  Program ma zdefiniowane tre ci edukacyjne.

Tr ci edukacyjne na potrzeby Polskich Ram Jako ci Sta y i Praktyk przyj to, e tr ci
edukacyjne to materia , k ry praktykant lub sta sta ma za zadanie opanowa podczas trwania
programu,  za pomoc   kt rego przekazywana  jest  wiedza, umi tno ci i  zachowania.
Przyswojenie tre ci edukacyjnych pozwala osi zdefiniowane cele edukacyjne.

Aby  zachow   przejrzysto   wyznaczonych   cel w  edukacyjnych,  w  wysokiej  jako i
programie sta u lub praktyki, powinny zosta r nie zdefiniowane tre edukacyjne, jakie
m zos przekazane podczas trwania programu. Sprecyzowanie tre edukacyjnych
powinno odbyw na poziomie danej kom rki organizacyjnej, w kt rej program
funkcjonuje. Nale y r nie zadb o to, aby na etapie dobierania tre edukacyjnych,
skonsultowa je z opiekunem lub mentorem przysz ch praktykant w lub sta yst w.
Powinno si tak e zadb o to, aby wybrani na  potrzeby programu opiekunowie lub
mentorzy byli wsparciem merytorycznym dla uczestni w programu.

Dost p do zdefiniowanych tre edukacyjnych powinien by mo liwy dla wszystkich os b
zaanga owanych w realiza wysokiej jako programu praktyki lub sta , a w szczeg lno ci
dla uczestnika programu oraz dla jego opiekuna lub mentora. Warto sporz dz odpowiedni
dokument, kt ry u atwi monitorowanie realizacji poszczeg lnych element w.

Przyk ady zdefiniowanych tr ci edukacyjnych przedstawia Za ik nr 5.
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3.  Program ma zdefiniowany zakres obowi zk w.

Uczestnicy programu maj precyzyjnie okre lony zakres zada , dost pny w formie pisemnej
zar no dla praktykanta lub sta ysty, jak i dla jego opiekuna lub mentora. Zakres
obow zk w powinien by definiowany na bazie aktualnych potrzeb danej organizacji. Istotne
jest, aby zakres obow zk w by regularnie weryfikowany i, w razie potrzeby, odpowiednio
modyfikowany.

Opieka i mentoring

1.  Opiekunowie lub mentorzy przysz ych praktykant w lub st yst w wyznaczani s na
etapie przygotowa do realizacji programu.

Opiekun-mentor na potrzeby Polskich Ram Jako ci Sta y i Praktyk przy to, e opiekunem lub
mentorem praktykanta lub sta sty w trakcie trwania programu sta u lub praktyk jest osoba,
k ra i kilka lub wszystkie z wymienionych zada : uczestniczy w przy ciu praktykanta lub
sta sty do organizacji; przeprowadza c o lub cz procesu adaptacji; przedstawia zakres
obowi zk w, o i c spos b wykonania; wprowadza praktykanta lub sta yst w procedury i
zasady obowi zu ce w organizacji; dba o realizacj elemen w edukacyjnych zdefiniowanych w
programie; monitoruje post y praktykanta lub sta ysty; udziela informacji zwrotnej na temat
osi ych wynik w i stopnia realizacji zada oraz jest bie cym wsparciem merytorycznym w
zakresie o tym programem praktyki lub sta u.

Niezale nie od przy tej w danej organizacji nazwy dla tej funkcji, kluczowa jest mo liwo bliskiej
wsp racy i kontaktu mi dzy uczestnikiem programu a wyznaczonym pracownikiem. Osoba

i ca tak funkc , na potrzeby programu praktyki lub sta u, powinna mie predyspozycje do
o cia roli opiekuna lub mentora i dostateczn wiedz merytoryczn na temat organizacji, aby
by rzetelnym wsparciem dla uczestnika programu.

Wysokiej jako ci program praktyki lub sta u powinien gwarantowa uczestnikom mo liwo
zwr cenia z pytaniem lub pro b o pomoc do pracownika, kt ry b dzie m g im po wi
czas na przekazanie potrzebnych informacji lub wesprze w rozw zaniu problemu. Dlatego
te nale y, ju na etapie przygotow do realizacji programu, wyznaczy osoby do p nienia
roli opiekuna lub mentora. Aby zwi szy szanse na udan wsp p mi dzy wybranym
pracownikiem a uczestnikiem programu warto, aby potencjalny opiekun lub mentor sam
zg do p nienia takiej funkcji. Motywacja wewn trzna pracownika jest bardzo istotna
z punktu widzenia naw zywania dobrych relacji oraz wsp pracy. Wybranie opiekuna lub
mentora na etapie konstruowania programu pozwala r wnie pracownikom odpowiednio
i z wyprzedzeniem przygotow si do pe nienia tak odpowiedzialnej funkcji. Dla
wytypowanych pracownik w warto zorganizow dedykowane szkolenia przygotowu ce ich
do opieki i mentoringu.

Przyk adowe zadania, jakie mo e realizowa opiekun lub mentor przedstawia Za ik nr 6.
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2.  Opiekun lub mentor wprowadza praktykanta lub st ys w zakres zk w
oraz zasady i procedury obowi zuj ce w organizacji.

Pracownik pe n funkcj opiekuna lub mentora ma wprowadz now osob w spos b
funkcjonowania organizacji, wyja n jak przebiegaj najwa iejsze procesy i przedstaw te
zagadnienia dotycz ce pracy w danej organizacji, re m bezpo edni zw zek
z zaplanowanymi zadaniami dla uczestnika. Pracownik oddelegowany do ws pracy
z uczestnikiem programu ma tak e wprowadz go w zakres obow zk w i udzie wszelkich
niezb dnych informacji umo liw cych rozpocz cie realizacji zada . Takiej pomocy opiekun
lub mentor ma udzie w m potrzeby lub w ramach z g ry okre onych termin , np.
podczas codziennych lub cotygodniowych spotka . W zw zku z dodatkowym na adem
pracy i czasu potrzebnego na opiek nad uczestnikiem programu, do pe nienia funkcji
opiekuna lub mentora nale y wyb osob , kt ra podczas trwania programu ma mo liwo
po wi cenia czasu praktykantowi b d sta y cie.

3.  Opiekun  lub  mentor  monitoruje  realizacj   przydzielonego  w  programie  

zakresu obowi zk w oraz cel w edukacyjnych.

Realizacja za o e zdefiniowanych w programie praktyk lub sta u jest na bie
monitorowana przez osob wsp pracu z uczestnikiem programu. Opiekun lub mentor
sprawdza post py praktykanta lub sta ysty w realizacji przydzielonych mu zad oraz
monitoruje stopie realizacji wyznaczonych cel w edukacyjnych. Opiekun lub mentor,
poprzez regularne monitorowanie dzia podejmowanych przez praktykanta lub sta yst ,
ma mo liwo oceny post p w uczestnika oraz sprawdzenia jak radzi on sobie z sytuacjami
problemowymi i dzia aniem pod pre czasu.

4.  Opiekun lub mentor udziela informacji zwrotnej praktykantowi lub st y cie na
temat osi ganych wynik w i stopnia realizacji zada .

Informacja zwrotna udzielana na zako czenie wsp pracy jest nieod znym elementem
realizacji wysokiej jako programu praktyki lub sta . W przypadku realizacji progra w
kilkumiesi cznych lub d szych, nale y uwzgl dn spotkania maj na celu udzielenie
informacji zwrotnej uczestnikowi r wnie w trakcie ich trwania. Dzi i temu uczestnik
uzyskuje informacje na temat tego, jak jego praca i dzia ania postrzegane przez
wsp pracownik w i czy wyw zuje on na odpowiednim poziomie ze zdefiniowanych
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w programie sta u lub praktyki obow zk . Rozmowy takie mog by r nie okaz do
zebrania informacji zwrotnej od uczestnika i szan na wy nienie ewentualnych,
problematycznych zagadnie .

Cza s trwan ia, wynagr odzenie i opieka socjal na

1.  Program praktyki lub st u ma jasno okre ony czas trwania i nie trwa kr cej ni 1
miesi c i nie ej ni 24 miesi ce.

Program praktyki lub sta u ma precyzyjnie okre lone ramy czasowe tak, aby wszystkie
zaanga owane strony mog y odpowiednio rozplanowa w czasie realiz za onych cel .

2.  Program trwaj cy 1 miesi c mo e by tny lub bezp atny.

Program realizowany w ci gu jednego mie nie musi by realizowany odp atnie.

3.  Program trwaj cy ej ni 1 miesi c jest obligatoryjnie p atny.

Udz   w  programie  praktyki   lub   sta ,  trwaj cym  d ej  n    jeden   miesi c,  jest
wynagradzany. Poziom wynagrodzenia okre ny jest w korelacji do stawek obow zu cych
w danej organizacji. Podstaw okre nia poziomu wynagrodzenia jest r nie okre enie
warto jak poprzez swoj p sta ysta lub praktykant wnosi do organizacji.

4.  Og lne  ubezpieczenie  zdrowotne  oraz  ubezpieczenie  od  nast stw  nieszcz liwych
wypadk w s zapewnione praktykantowi lub st y cie podczas trwania programu.

Podczas realizacji wysokiej jako programu praktyki lub sta u niezb dne jest zadbanie
o aspekt opieki socjalnej dla uczestni . Ka a organizacja naw zu wsp prac
w ramach takiego programu powinna zadb o to, aby praktykanci lub sta byli obj ci
og lnym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz ubezpieczeniem od nast pstw nieszcz wych
wypadk .
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1.  Po uk czeniu programu praktykant lub st ysta otrzymuje pisemne potwierdzenie
jego realizacji opisane j ykiem efekt w uczenia si .

Efekty uczenia si okr laj to, co ucz cy si wie, rozumie i potrafi wykona po zako czeniu
procesu uczenia si , te w kategoriach wiedzy, umiej tno ci, zachowa i postaw.

Zar no organizacja, jak i uczestnicy wysokiej jako programu praktyki lub sta ,
podsumowu wsp p i jej efekty, aby uzysk inform zwrotn na temat dzia obu
stron.

Ocena o gni edukacyjnych powinna by standardem, kt ry sp nia ka y pracodawca
decydu cy na stworzenie i wdro enie wysokiej jako programu praktyki lub sta .
Podsumowanie takie nale y konstruow w odniesieniu do zdefiniowanych cel w danego
programu oraz wyznaczonych do realizacji obow zk w. Dokument ma mie form pisemn

Z punktu widzenia kolejnego potencjalnego pracodawcy, kt ry b dzie rozwa naw zanie
wsp pracy z osob prezentu taki dokument, otrzymanie rzetelnych i precyzyjnych
informacji, uj tych w formie efekt w uczenia w obszarach wiedzy, umi no ci oraz
postaw lub zachowa , b dzie bardzo warto iowe. Zestandaryzowanie takiego dokumentu
pozwoli r nie na zestawianie wynik w wielu uczestnik w danego programu praktyki lub
sta .

Przyk adow konstrukcj takiego dokumentu przedstawia Za ik nr 7.

2.  Pracodawca umo liwia praktykantowi lub sta y cie ocen programu praktyki lub sta u
w formie pisemnej.

Jako programu praktyki lub sta u nale y stale monitorow aby utrzym wysoki standard.
Elementem pozwalaj ym na zobiektywizowanie tego procesu jest zbieranie informacji
zwrotnej od uczestnik w programu.

Zbieranie opinii uczestni w ma form pisemn co umo liwia ewalu jako ci
realizowanego programu oraz podj cie ewentualnych dzia naprawczych, je li otrzymywane
informacje wskazu na tak konieczno .
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Przyk dowa konstrukcja dokumentu opisuj cego program praktyki lub sta u:

I. Sk cony opis programu i e za o enia

II. Czas trwania programu
a.  Czas trwania: od do
b. Liczba godzin do przepracowania przez uczestnika programu:

o W ci gu miesi ca:
o Przez ca y czas trwania programu:

III. Obszar biznesowy / Dzia / Kom ka organizacyjna, w k ej odbywa si program

IV. Cele edukacyjne

V. Tre edukacyjne

VI. Podstawowy zakres obowi zk w



Strona 14www.stazeipraktyki.pl

Polskie Ramy Jak ci Sta i Praktyk - Informator

Przygotowanie stanowiska pracy. Przed przyst ieniem praktykanta lub sta ysty do pracy
nale y:

I. Przygotowa odpowiednie narz ia, niez e do pracy:

1. Stanowisko pracy

2. Identyfikator imienny

3. Materia y biurowe

4. Telefon stacjonarny/kom rkowy

5. Komputer stacjonarny/przeno ny

6. Oprogramowanie klient poczty elektronicznej

7. Oprogramowanie pakiet aplikacji biurowych

8. Oprogramowanie

9.

10.

11.

II. Podj odpowiednie dzia ania:

1. Przygotow miejsce pracy zgodne z przepisami BHP

2. Przygotow identyfikator z odpowiednimi uprawnieniami dost pu

3. Dostarczy materia y biurowe

4. Z wniosek o komputer stacjonarny/przeno ny oraz telefon

5. Zapewn pod zenie do sieci telefonicznej/intranetu/odpowiednich zasob w on-line

6. Zapewn kop oprogramowania niezb dnego do komunikacji

7. Zapewn kop oprogramowania pakietu aplikacji biurowych

8. Zapewn instal oprogramowania na komputerze praktykanta lub sta ysty

9. Przygotow li hase dost pu do odpowiednich zaso w oraz ko w dost pu do
odpowiednich cz ci budynku

10. Przygotow dane kontaktowe do opiekuna lub mentora oraz os b, z kt rymi praktykant
lub sta ysta naw e bli sz ws p

11.

12.

13.
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Lista przyk dowych dz sk daj cych si na realizacj rzetelnego procesu
rekrutacji:

1.  Zebranie zapotrzebowania na praktykant w lub sta yst w w danej ko rce organizacyjnej.

2.  Weryfikacja zasadno przyj cia praktykant w lub sta yst w.

3.  Okre lenie zakresu obowi z .

4.  Okre lenie czasu trwania wsp pracy.

5.  Stworzenie profilu kandydata.

6.  Stworzenie og oszenia rekrutacyjnego.

7.  Rozpowszechnienie og oszenia odpowiednio dobranymi kana ami komunikacji.

8.  Przeprowadzenie wst pnej selekcji nades anych aplikacji pod k em kryteri w
zamieszczonych w og oszeniu.

9.  Przeprowadzenie dalszych eta w rekrutacji pod k em wcze niej zdefiniowanych kryteri w.

10. Udzielenie informacji o wyniku spotkania kandydatom, kt rzy odbyli rozmowy
z przedstawicielami firmy.

11. Dotrzymanie komunikowanych kandydatom termi w poszczeg lnych etap w procesu.

12. Do adne przedstawienie warunk w wsp pracy wybranym kandydatom.

13. Zebranie wszystkich niezb dnych dokument w wymaganych do rozpocz cia wsp pracy.

14. Przygotowanie procesu adaptacji nowoprzyj tych praktykant w lub sta yst .

15. Przekazanie przysz ym uczestnikom programu informacji o terminie, miejscu i czasie
rozpocz cia pierwszego dnia praktyk lub sta .
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Przyk dowe elementy, jakie mog sk da si na proces adaptacji praktykanta lub
sta ysty:

1.  Wyznaczenie  osoby  odpowiedzialnej  za  wprowadzenie  praktykanta  lub  sta ysty  do
organizacji.

2.  Przydzielenie praktykantowi lub sta y ie stanowiska pracy oraz odpowiednich uprawnie
umo liwia ych poruszanie po firmie i realizacj wyznaczonych zada .

3.  Zapoznanie praktykanta z:

a.  Og lnymi informacjami na temat organizacji, jak np.: historia, misja, wizja, warto ci
i cele, struktura, strategia, charakterystyka dzia alno ci, pozycja na rynku itp.

b.  Kultu organizacyjn obow zu ymi normami, sposobami komunikacji, zasadami
post powania i realizowania polece s bowych.

c.  Charakterystyk obj tej pozycji, w tym: z zakresem zada , sposobem ich realizacji,
raportowania post p w oraz z przys ugu ymi uprawnieniami i oczekiwaniami
wobec praktykanta lub sta ysty.

d. Najbli szym otoczeniem, w tym z miejscem pracy oraz najbli szymi
wsp pracownikami.

e. Obow zu cymi w firmie przepisami oraz regulaminami zw zanymi z zasadami
bezpiecze stwa i higieny pracy oraz innymi, je dotycz praktykanta lub sta ysty.
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Przyk dowe cele edukacyjne wraz z zakresem tre edukacyjnych um iwiaj cych ich
realizacj oraz uzyskanymi efektami:

CEL EDUKACYJNY

Zapoznanie praktykanta ze znaczeniem i sposobem funkcjonowania Dzia u Marketingu w organizacji
XYZ. Przyswojenie przez praktykanta podstawowych koncepcji  wykorzystywanych przy
wprowadzaniu produktu na rynek.

TRE CI EDUKACYJNE

Struktura Dzia u Marketingu w organizacji XYZ. Procesy i dzia ania podejmowane przez Dzia
Marketingu w organizacji XYZ w pow zaniu z innymi ko rkami organizacji oraz w odniesieniu do
klient w zewn trznych. Koncepcje i metody ich zastosowania: marketing mix, ocena rentowno
produktu.

EFEKTY UCZENIA SI

Praktykant potrafi scharakteryzow struktu Dz Marketingu w organizacji XYZ oraz wymien
obszary dzia alno Dzia u. Poprawnie wskazuje zale o mi dzy podejmowanymi przez Dz
aktywno ciami a klientami wewn trznymi oraz zewn trznymi. Rozumie zachodz relacje i potrafi
wykorzys je przy planowaniu swojej pracy oraz wykonywaniu zleconych zada . Praktykant potrafi
we w iwy spos b, z perspektywy organizacji XYZ, skorzysta z przedstawionych mu koncepcji
marketingu mix i oceny rentowno ci produktu. Poprawnie szacuje potencjalne zyski i straty oraz
zagro enia i korzy ci przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek.
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Lista przyk dowych zada , jakie m e realizowa opiekun lub mentor podczas
programu praktyki lub sta u.

Opiekun lub mentor:

1.  Uczestniczy w przyj ciu praktykanta lub sta ysty do organizacji.

2.  Przeprowadza ca lub cz procesu adaptacji.

3.  Przedstawia praktykantowi lub sta y cie zakres obow z , obja n spos b wykonania
je jest to konieczne.

4.  Wprowadza praktykanta lub sta yst w procedury i zasady obowi zu w organizacji.

5.  Dba o realizacj element w edukacyjnych zdefiniowanych w programie.

6.  Monitoruje post py praktykanta lub sta ysty.

7.  Udziela informacji zwrotnej na temat o ganych wyni w i stopnia realizacji zada .

8.  Jest bie cym wsparciem merytorycznym w zakresie obj tym programem praktyki lub sta .



Strona 19www.stazeipraktyki.pl

Polskie Ramy Jak ci Sta i Praktyk - Informator

Przyk dowa konstrukcja dokumentu b d cego pisemnym potwierdzeniem realizacji
programu praktyki lub sta u z zastosowaniem j zyka efek w uczenia si .

Nazwa programu

Nazwa firmy, lokalizacja

Im i nazwisko uczestnika programu

I. Sk cony opis programu i e za o enia

II. Czas trwania programu: od do

III. Obszar biznesowy / Dzia / Kom ka organizacyjna, w k ej realizowano program

IV. Osi ni te cele i zrealizowane tre ci edukacyjne
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V. Zadania realizowane w trakcie programu

VI. Opinia opiekuna lub mentora (opcjonalnie)

Podpis koordynatora z dzia u HR Podpis opiekuna lub mentora

Data, miejscowo


