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Słowo wstępne

Marek Rocki
Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Dyskusja o stażach i praktykach

Z

achodzące w ostatnich latach reformy polskiego, ale także europejskiego szkolnictwa wyższego
w znaczący sposób związane są
z poszukiwaniem nowych metod na skuteczne powiązanie uczelni z potrzebami
rynku pracy. Zmiany dotyczą zarówno
programów studiów jak i praktyk odbywanych w toku studiów, ale także otoczenia prawnego, które powinno sprzyjać nawiązywaniu relacji między pracodawcami
a uczelniami. Relacji, które nie będą fasadowe, ale rzeczywiste i mające wpływ na
przebieg studiów.
Kontekst zmian w systemie szkolnictwa
wyższego powiązany jest z Misją PKA.
Zgodnie z nią „Polska Komisja Akredytacyjna uznaje za swoją powinność wszechstronną współpracę i dialog ze wszystkimi interesariuszami procesu kształcenia,
w tym środowiskiem akademickim, kandydatami na studia, pracodawcami oraz organami państwa i administracji publicznej”.
Współpraca i dialog z pracodawcami są
jednym z ważnych bieżących wyzwań Komisji, w szczególności w związku z istotnymi w tym zakresie kolejnymi nowelizacjami prawa o szkolnictwie wyższym.

Warto na tym tle odnotować, że tylko
18% jednostek prowadzących studia deklaruje profil praktyczny studiów. Stoi
to – w pewnym sensie - w sprzeczności
z oczekiwaniami kandydatów na studia,
gdyż aż 62% młodzieży uczęszczającej do
szkół średnich ma już sprecyzowane plany zawodowe, a jeszcze bardziej świadomą swojej ścieżki zawodowej grupą zdają się być studenci – w grupie tej jedynie
17% nie ma określonych planów zawodowych.
Teksty zebrane w niniejszej publikacji związane są właśnie z problematyką
kształcenia praktycznego: kształcenie
dualne, łączące zdobywanie wiedzy teoretycznej na uczelni, a umiejętności praktycznych związanych z wykonywania
zawodu w firmach, praktyki zawodowe
z perspektywy raportów opracowywanych przez zespoły Polskiej Komisji Akredytacyjnej wizytujące uczelnie w ostatnich
latach, oczekiwania studentów wobec
praktyk i staży, a na koniec realia realizacji staży i praktyk wraz z propozycjami
ich doskonalenia. Warto się z nimi zapoznać, a być może staną się one przyczynkiem do pogłębionej dyskusji.
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Słowo wstępne

Jerzy Kojkoł
Prorektor ds. kształcenia Akademii Marynarki Wojennej

Kierunki humanistyczne i społeczne
potrzebują praktyk

E

dukacja na poziomie wyższym musi dostarczać zarówno wiedzy ogólnej, jak
i kompetencji pozwalających
na funkcjonowanie absolwenta w przestrzeni publicznej w tym na rynku pracy. Chodzi nie tylko o to by dostosował
się on do otoczenia społeczno-gospodarczego, ale także działał w nim na
rzecz zmiany. Najbardziej poszukiwanym absolwentem nie będzie ten, który
potrafi wykonywać określony zawód
(z nielicznymi wyjątkami), ale ten, który ma odpowiednie kompetencje społeczne.
W procesie edukacji należy zwracać
zatem uwagę na rozwijanie umiejętności – często nazywanych miękkimi
– pozwalających na bycie człowiekiem
społecznym. Istnieje coraz większa
świadomość takiej potrzeby, studenci
dostrzegają coraz wyraźniej silną zależność między edukacją, później¬szym
znalezieniem pracy, a umiejętnością bycia w określonej wspólnocie. Ta
świadomość zdaje się przynosić pierwsze efekty.

8

Umacnianiu tego procesu mogą służyć staże i praktyki. Chodzi o to aby,
podobnie jak w innych sferach życia
społeczno-gospodarczego, tak i w szkolnictwie wyższym, praca a może czyn
stały się podstawą edukacji. Osiągnąć
to można wtedy gdy w większym stopniu włączymy zewnętrznych interesariuszy do procesu dydaktycznego. Należy tu mieć zwłaszcza na myśli sektor
publiczny oraz społeczny.
Ta współpraca w realizacji procesu
kształcenia może prowadzić do wzrostu szans zawodowych na rynku pracy
przy¬szłych absolwentów. Nie chodzi
tu jednak o typowe uzawodowienie,
choć 62% młodzieży uczęszczającej do
szkół średnich ma już sprecyzowane
plany zawodowe, lecz upraktycznienie
w celu rozwoju kompetencji społecznych. Ta droga jest właściwa dla większości kierunków społecznych i humanistycznych. Temu celowi winny służyć
praktyki i staże na tych kierunkach.
Teksty, które prezentujemy winny być
podstawą dyskusji nad tym zagadnieniem.

Staże i praktyki jako element zatrudnialności studentów i absolwentów kierunków społecznych i humanistycznych

Słowo wstępne

Łukasz Wyszyński
Prezes Fundacji Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych –
Pomeranian Students’ Coalition

Czas na staże i praktyki na studiach
humanistycznych i społecznych

S

taże i praktyki na studiach były
i są utożsamiane ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego, będącego
uzupełnieniem wiedzy nabywanej na
studiach i dostosowaniem tego wykształcenia
do oczekiwań pracodawców. Wprowadzenie
Krajowych Ram Kwalifikacji, zmieniający się
rynek pracy oraz umasowienie studiów zmusiło uczelnie i studentów do zmiany spojrzenia
na ten element procesu dydaktycznego. Opisywanie kierunków studiów poprzez efekty
kształcenia, które ma posiadać absolwent postawiło szereg pytań zarówno przed uczelniami jak i kandydatami na studia. Dotyczyły one
odpowiedzialności za organizację studiów,
rzetelności ich organizacji i prowadzenia, zaangażowania po stronie uczelni, studenta oraz
pracodawcy, sposobu finansowania, ewaluacji
oraz wielu innych.
Na studiach humanistycznych i społecznych organizacja staży i praktyk, ich implementacja do programów kształcenia oraz ewaluacja rodziła i rodzi wiele trudności. Można
w tym miejscu postawić pytanie o rolę jaką
powinny spełniać studia. Nie zmieni to jednak sytuacji społeczno-gospodarczej, w której
szkolnictwo wyższe musi się odnaleźć. Wymusza to działanie w warunkach konkurencji,

zabiegania o kandydata na studia i współpracy
z otoczeniem zewnętrznym. Umiejętne połączenie i wykorzystanie perspektywy interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych pozwala
szkołom wyższym na stworzenie programów
kształcenia odpowiadających na obecne uwarunkowania.
Praktyki i staże są polem współpracy uczelni i pracodawców. Z tych działań korzyści muszą osiągać obie strony oraz główni beneficjenci, którymi są studenci. Studia humanistyczne
i społeczne mogą i kształtują wiele potrzebnych
umiejętności i kompetencji społecznych, które
znajdują zastosowanie w szerokim spektrum
obszarów społeczno-gospodarczej aktywności. Celowe, przemyślane i mądrze zarządzane
praktyki i staże mogą być bardzo wartościowym elementem osiągania zakładanych efektów kształcenia na kierunkach studiów w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.
Niniejsza publikacja jest jedną z prób nakreślenia problemu oraz przedstawienia dobrych
praktyk w tym zakresie. Mam nadzieje, że będzie ona przyczynkiem do dalszych rozważań
w tym obszarze i okaże się pomocna w szukaniu skutecznych rozwiązań dla organizacji
staży i praktyk na studiach humanistycznych
i społecznych.
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Bożena Stawoska-Jundziłł
Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Zespół Nauk Humanistycznych

Czy praktyki to uzawodowienie?
Praktyki zawodowe realizowane na studiach
w świetle doświadczeń ekspertów PKA
za lata 2011 – 2014

D

ynamiczne zmiany dokonujące się w obszarze społecznym
i gospodarczym nie pozostają bez
wpływu na wizerunek absolwenta kończącego studia w polskich uczelniach.
Umasowienie studiów oraz zmieniające się potrzeby pracodawców w zakresie umiejętności
wyniesionych ze studiów wymuszają na społeczności akademickiej konieczność sprostania
nowym wymaganiom, stawianym przez społeczeństwo. W dobie zwiększonej konkurencyjności na rynku pracy musimy przejąć odpowiedzialność za studentów wybierających nasze uczelnie, a potem absolwentów, aby w jak
w najszerszym zakresie nadążać za stawianymi
przed nimi wyzwaniami odnośnie kreowania

kariery zawodowej, co podkreśla się również na
szczeblu polityki europejskiej w zakresie jakości
kształcenia w szkolnictwie wyższym1. Staje się
koniecznością zrewidowanie dotychczasowych
przekonań, doświadczeń w odniesieniu do
edukacji na poziomie wyższym i wypracowanie oferty, która będzie odpowiedzią na nowe
potrzeby, a jednocześnie w sposób kompetentny połączy tradycje edukacyjne, wypracowane
w przeszłości, z nowymi ideami i wyzwaniami
czasów współczesnych. Zachowując pokorę
Vide
propozycja
zmodyfikowanych
„Standardów i Wskazówek w zakresie zapewniania
jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa
Wyższego” – źródło: https://revisionesg.files.
wordpress.com/2014/10/esg-draft-endoresed-bybfug.pdf.
1
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zarówno w stosunku do tego, co było, jak i teraźniejszości, nie wolno stracić z pola widzenia
wizji przyszłości szkolnictwa wyższego, jak
i konsekwencji podejmowanych decyzji. Należy jednocześnie zaznaczyć, że wyzwania te
mają charakter uniwersalny i dotykają każdego kraju, co jasno pokazują liczne badania np.
CHEPS2, McKinsey3, The Higher Education
Academy4, OECD czy Banku Światowego5
W chwili obecnej w ofercie uczelni dominuje
profil ogólnoakademicki, pomimo możliwości realizacji równolegle profilu praktycznego6.
Z informacji zgłoszonych w systemie POL-on
na dzień 30. 04. 2013 r., na temat profilu studiów realizowanych przez podległe im jednostki, to aż w 82% jest to profil ogólnoakademicki, a tylko w 18% deklaruje profil praktyczny.
W uczelniach akademickich profil praktyczny
realizowany jest w zaledwie 9%7. Maleje również udział kierunków o profilu praktycznym
w liczbie kierunków ogółem. Z danych zawarKolster, R., & Westerheijden, D. F. (2014).
Employability of professional bachelors from an
international perspective – Final Report. CHEPS /
NVAO.
2

Mourshed, M., Farrell, D., & Barton, D. (2013).
Education to employment: Designing a system that
works. McKinsey&Company.
3

Yorke, M. (2006). Employability Employability in
higher education: what it is – what it is not. The Higher
Education Academy.
4

Wang, Y. (2012). Education in a Changing World:
Flexibility, Skills and Employability. The World Bank.
5

W wyniku nowelizacji ustawy w chwili obecnej
część uczelni znajduje się na etapie przejściowym
w wyniku dostosowywania się programów studiów
z profilu ogólnoakademickiego do praktycznego.
6

Por. Wykresy: nr 5 Profile kształcenia na
kierunkach studiów zgodne z systemem Pol-on
oraz nr 7 Udział kierunków o profilu praktycznym
w całkowitej liczbie kierunków w uczelniach akademickich
i zawodowych w: W. G. Grotkowska, T. Gajderowicz,
L. Wincenciak, I. Wolińska, Raport końcowy
z badania. Ocena jakości i skuteczności wsparcia
kierunków zamawianych w ramach Poddziałania
4.1.2. PO KL, Warszawa 2014, s. 12 – 13.
7
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tych w systemie POL-on wynika, że w styczniu
2014r. studiów o profilu praktycznym było tylko nieco ponad 13%. Przyczyna leży po części
w tradycji oraz w stereotypowym postrzeganiu
kierunków studiów z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, które dotąd nie zawsze eksponowały swój wymiar praktyczny
i bezpośrednie odniesienia do praktyki zawodowej. Takie stereotypowe zaszufladkowanie
humanistyki, jako obszaru wyłącznie teoretycznego, w wielu przypadkach jest poważnym
ograniczeniem, na co wskazują doświadczenia
jednostek uczelnianych, który prowadzą kierunki i specjalności o profilu praktycznym.
Wnioski dotyczące praktyk zawodowych
wypływające z analizy raportów PKA oraz
przeprowadzonych wizytacji (programowych
i instytucjonalnych) przedstawię z podziałem
na fazy ich realizacji, z zachowaniem kolejności
sekwencji ich realizacji:
•
•
•
•

faza pierwsza - projektowanie
		
modułu praktyk,
faza druga – realizacja,
faza trzecia – weryfikacja efektów 			
kształcenia,
faza czwarta – ocena i doskonale			
nie jakości kształcenia w zakresie 			
modułu praktyk zawodowych.

Poprzez moduł praktyk należy rozumieć ca-

łokształt zajęć dydaktycznych, przedmiotów
oraz umiejętności teoretyczno-praktycznych,
konfrontowanych z wiedzą praktyczną w trakcie ich realizacji zajęć poza uczelnią.
Przedmiotem analizy są jedynie praktyki
studenckie, obowiązkowe. Natomiast praktyki ponadwymiarowe, czy wolontariat z powodu nie ujmowania w planach i programach
studiów, nie mogą w chwili obecnej podlegać
ocenie z uwagi na fakt pozostawania ich poza
nadzorem uczelni. Jednak z powodu dużej popularności zasługują niewątpliwie na uwagę
i omówienie ich w oddzielnym artykule.

Staże i praktyki jako element zatrudnialności studentów i absolwentów kierunków społecznych i humanistycznych

Czy praktyki to uzawodowienie? Praktyki zawodowe realizowane na studiach w świetle doświadczeń ekspertów PKA za lata 2011 – 2014

Etap pierwszy – projektowanie
modułu praktyk zawodowych
Wprowadzenie systemu KRK spowodowało dokonywanie zmian lub choćby niewielkich korekt w planach i programach studiów
oraz w sposobie ich realizacji. Niestety zmiany poczynione w obrębie modułu praktyk zawodowych ograniczały się głównie do nowo
powoływanych kierunków (wymagania formalne stawiane składanym wnioskom).
W analizowancyh regulaminach studiów
deklaruje się, że „...realizowane na kierunkach
praktyki zawodowe są integralną częścią procesu kształcenia...”, a co za tym idzie, podlegają
takim samym regułom przygotowania, realizacji i weryfikacji efektów uczenia się, jak
wszystkie pozostałe przedmioty ujęte w planach i programie studiów.
Na podstawie raportów samooceny wydziałów/jednostek oraz dokumentacji udostępnianej w trakcie wizytacji instytucjonalnych i programowych PKA, można odnieść
wrażenie, że moduł praktyk pozostaje na
marginesie ogólnie obserwowanego trendu
modernizacji i doskonalenia jakości kształcenia. Oczywiście wniosek ten dotyczy w różnym stopniu poszczególnych jednostek podległych wydziałom.
Celem niniejszej publikacji nie jest doszukiwanie się przyczyn takiego stanu rzeczy,
lecz wskazanie pozytywnych i negatywnych
aspektów działań w tym zakresie. Być może
opór napotkany w środowisku akademickim
wobec konieczności realizacji zadań wynikających z wprowadzenie KRK najbardziej odbił się na najsłabszym ogniwie procesu kształcenia, który pozostawał w realizacji poza
uczelnią.

Budowa modułu praktyk (w tym program
praktyk) powinna podlegać takim samym,
bądź zbliżonym prawom, jak program kształcenia dla danego kierunku. Mając na uwadze,
iż w wyniku zapisu w regulaminie studiów
został określony, jako integralna część procesu kształcenia musi być w pełni komplementarny na płaszczyźnie koncepcji programowej kierunku oraz wypływać z przyjętej
misji i strategii (poziom kierunku, a następnie
wydziału).
W chwili obecnej dużą uwagę przywiązuje się do współautorstwa interesariuszy
zewnętrznych w tworzeniu koncepcji programu kształcenia na poszczególnych kierunkach i realnego wpływu na ten proces. Jest
to wynik realizacji założeń ustawy w świetle
najlepiej pojętych możliwości dostosowywania się do potrzeb zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego. Jako naturalny wynik takich założeń, wpływ na projektowanie bloku praktyk winni mieć wszyscy
zainteresowani, interesariusze wewnętrzni
i zewnętrzni. I to pomiędzy nimi powinien
toczyć się dialog o ostateczny kształt praktyk
zawodowych.
Poniżej przedstawiony schemat ukazuje
wszystkich autorów biorących udział w opracowaniu koncepcji praktyki, gdzie na pierwszym poziomie toczy się debata na temat
celów i zadań stawianych przed praktykami
zawodowymi oraz efektów uczenia się. Następnie na drugim poziomie wypracowuje się
przyjętą strategię ich realizacji, a na trzecim
poziomie określa się narzędzia weryfikacji.
Ostatni, czwarty poziom to ustalenie metod
i narzędzi prowadzących do samooceny realizacji wytyczonych zadań i doskonalenia
procesu jakości kształcenia w zakresie realizowanych praktyk zawodowych.

Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 27.11.2014 r.
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Powyższy schemat sygnalizuje wybrane
kwestie, które powinny zostać rozstrzygnięte
i dopracowane na etapie projektowania praktyk tak, aby w pełni zapewnić komplementarność oddziaływania na siebie obszarów wiedzy teoretycznej i praktycznej w programie
studiów. Pozwoli to również na wypracowanie właściwej sekwencji przedmiotów realizowanych w ramach programu kształcenia
danego kierunku, określić zakładany postęp
przyrostu wiedzy i umiejętności, a w konsekwencji uniknąć nakładania się tych samych,
czy podobnych treści w procesie edukacji.
Tym samym moduł praktyk stanie się realnie
częścią integralną procesu kształcenia, a nie
dodatkiem do niego.
Współodpowiedzialność za wypracowanie tak przygotowanego programu praktyk
nie tylko zwiększy efektywność nabytych
umiejętności, ale i podniesie poziom dostosowania warsztatu i kompetencji absolwentów
do wymagań współczesnego (w tym zmieniającego się zaplecza technicznego) rynku pracy. Powinno to zwiększyć szanse w zakresie
aktywności zawodowej absolwentów przez
przygotowanie do wykonywania konkretnych zadań, ale z drugiej strony spowoduje
odejście od rosnącego stopnia uzawodowienia poprzez wypracowanie uniwersalnego
potencjału absolwenta wyposażonego w paletę wszechstronnych umiejętności i kompetencji społecznych.
Rosnące zapotrzebowanie ze strony studentów i pracodawców na zajęcia praktyczne odnotowujemy w trakcie spotkań z przedstawicielami tych środowisk. Ma to miejsce
również na kierunkach o profilu ogólnoakademickim, zwłaszcza na poziomie studiów
I stopnia (w mniejszym stopniu jest tak na II
stopniu, ale w ostateczności uzależnione jest
to od specyfiki kierunku).

W tym miejscu należałoby rozważyć kwestie dotyczące zasadności podziału praktyki
zawodowej na obejmującą swoim zakresem
kierunek oraz na ukierunkowaną na wybraną przez studenta specjalność. Wymaga to
jednak większego wysiłku w przygotowanie
programu takich praktyk.
Niezmiernie istotne jest właściwe opracowanie programu praktyki zawodowej. Wydaje się, że większe problemy napotykamy
przy tworzeniu programu praktyk zawodowych na kierunkach nieobjętych standardami
kształcenia (np. por. kierunek pedagogika).
Mając większą swobodę i możliwość wykazania się kreatywnością w tworzeniu takiego
programu na autorach spoczywa większa odpowiedzialność za treści programowe przekazywane studentom, absolwentom i pracodawcom. Świadomość ponoszonej odpowiedzialności przez władze kierunku/wydziału/
uczelni powinna powodować dążenie do nawiązania szeroko pojętego dialogu pomiędzy
wszystkimi zainteresowanymi środowiskami.
Dość często powtarzanym błędem, gdy
nie mamy narzuconych standardów kształcenia, jest brak próby wypracowania indywidualnego, podstawowego standardu zadań i umiejętności wyniesionych z praktyk
przez studentów/absolwentów. Właściwym
sposobem postępowania jest stworzenie listy
ustandaryzowanych, podstawowych zadań,
niezbędnych do wykonania przez wszystkich
studentów w ramach tzw. minimum, na poziomie podstawowym, z zachowaniem jednocześnie możliwości kreatywnego rozwoju
programu praktyk wynikających ze specyfiki
kierunku/specjalności, czy też jednostki podejmującej studentów.
Wypracowanie właściwego klucza umiejętności i specyficznych kompetencji wydaje
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się uzasadnione dla kierunku/specjalności,
a ten powinien być uwzględniony w opisie
sylwetki absolwenta (opis z zakresu wiedzy,
umiejętności, kompetencji społecznych). Dlatego też wypracowanie zestawu umiejętności
i kompetencji zakładanych jako konieczne do
nabycia w trakcie studiów powinno stać się
punktem wyjścia przy opracowaniu programu praktyki. Winien on również uwzględniać
wszystkie wymagania resortowe i branżowe
przygotowując studentów/absolwentów do
starania się o nabycie uprawnień zawodowych (np. nauczycielskich, logopedy, bibliotekarza, psychologa terapeuty - por. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn.
8.12.2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów
i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz
jej zastosowanie Dz.U.2004 Nr 265 poz. 2644
oraz Rozporządzenie MENiS z dn. 10.09.2009
r. Dz.U.2002 Nr 155 poz. 1288 z późn. zm.).
Wymagania zawodowe powinny również
uwzględniać wszystkie uwarunkowania
w zakresie prawa UE związane z ukończonym kierunkiem studiów.
Na tym etapie istotne jest również dokonanie podziału na zajęcia przygotowujące
do odbycia praktyki przez studenta poprzez
wyposażenie go w wiedzę teoretyczną poprzedzającą moduł praktyk oraz stworzenie studentom możliwości uczestniczenia
w warsztatach nie ujętych w programie studiów, rozwijających kompetencje społeczne
przyszłych absolwentów, w celu zwiększenia
ich skuteczność w funkcjonowaniu w społeczeństwie poprzez znajomość podstaw rynku pracy w zakresie przedsiębiorczości.
Istotnym etapem przygotowującym do
właściwego przebiegu i realizacji praktyk jest
określona sekwencja przedmiotów następujących po sobie i właściwe wyznaczenie mo-
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mentu, kiedy student zgłębił podstawy wiedzy teoretycznej w wystarczającym zakresie
umożliwiającym odbycie praktyki. W tym
zakresie nie zgłaszano większych błędów,
co wskazuje na właściwe opracowanie planu i programu kierunków znajdujących się
w ofercie studiów. W protokołach Rad Wydziałów, Instytutowych i innych dokumentach, dotyczących prowadzenia kierunków,
znajdują się potwierdzenia modyfikacji siatki
planów w tym również na wniosek studentów, słuchaczy studiów podyplomowych
(tam gdzie istnieją praktyki). Z inicjatywy
prowadzących poszczególne przedmioty,
często w wyniku kontaktów nieformalnych,
nadaje się bardziej praktyczny wymiar zajęciom z uwagi na ich realizację w placówkach
zewnętrznych. Np. przedmiot Archiwistyka realizowany jest w niektórych ośrodkach
w miejscowym Archiwum lub nauka języka
obcego, specjalistycznego na filologii odbywa
się w formie zajęć studyjnych w firmach zewnętrznych. Większość z tych inicjatyw jest
wynikiem osobistych kontaktów prowadzących zajęcia lub inicjatywą opiekunów praktyki zawodowej. Działają w sferze poczynań
nieformalnych, co budzi jednak pewne obawy na przyszłość, zwłaszcza w sytuacji potencjalnych zmian w obsadzie prowadzących
zajęcia. Działania tego rodzaju nie gwarantują ciągłości stosowania takich dobrych praktyk. Zabezpieczeniem ich kontynuacji będą
w takich przypadkach zdecydowanie działania zmierzające do formalizacji – podpisanie długoterminowych umów z podmiotami
zewnętrznymi wyrażającymi zgodę na taką
formę prowadzenia zajęć na ich terenie. Warto tutaj podkreślić, iż owe inicjatywy nie są
przykładem działań związanych z profilem
praktycznym!
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Programy studiów są również wzbogacane o przedmioty bezpośrednio nawiązujące
do praktyki, jak np. „Konteksty zawodu” m.in.
poświęcone problemom etyki zawodowej;
„Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości”; „Wprowadzenie do praktyki”; „Doradztwo filozoficzne
i coaching”. Efektem oceny praktyk na jednym
z wydziałów było wprowadzenie do planu
studiów dodatkowego przedmiotu, który
wypełnił pustkę w przygotowaniu do zajęć
praktycznych. Było to możliwe dzięki dialogowi prowadzonemu pomiędzy opiekunami
praktyk z ramienia uczelni i pracodawcy oraz
hospitowaniu zajęć praktycznych.
Dobrą praktyką w tym zakresie jest współdziałanie
wydziałowych/kierunkowych
opiekunów praktyk z przedstawicielami Biura Karier. Wymaga to od tych drugich zwiększonego zaangażowania się w rozpoznanie
indywidualnych potrzeb studentów.
Powracając do programu praktyki, należy również zwrócić uwagę na możliwość
angażowania studentów w prace związane
z realizacją projektów badawczych na wydziałach lub u podmiotów zewnętrznych
zgłaszających się do jednostek uczelnianych.
W chwili obecnej częściej dzieje się to na drodze kontaktów nieformalnych, niż sformalizowanych. Wymagałoby to pewnych uregulowań prawnych i w nich władze uczelni
upatrują największą przeszkodę (m.in. dotyczy to przeniesienia praw autorskich). Zamiana tradycyjnej praktyki, organizowanej
indywidualnie można zamieniać na udział
w konkretnych przedsięwzięciach projektowo - badawczych, w pracach eksperckich,
do których byliby włączani studenci, akcjach
środowiskowych. Wszystkie podobne działania aktywizowałoby bardziej studentów do
pracy i ułatwiałoby im poznanie procesu pra-

cy badawczej. Służyłoby również lepszej penetracji środowiska zewnętrznego, co w efekcie mogłoby skutkować kontaktami, a nawet
zatrudnieniem.
Dotyczy to również inicjatyw okazjonalnych, jak np. pomoc w organizacji wystaw,
spektakli teatralnych, widowisk artystycznych i festiwali oraz badań prowadzonych
w ramach kół naukowych lub pracy w ramach zawartych porozumień z fundacjami
i stowarzyszeniami odnośnie udziału studentów we wspólnie prowadzonych badaniach
(np. inwentaryzacja zbiorów muzeów prywatnych), czy udział studentów przy digitalizacji zbiorów, opracowywania dokumentacji
miejsc pamięci. Niektóre z podjętych działań
w ramach tak przebiegającej praktyki miałyby szansę zaowocować tematami prac licencjackich, a w szczególności magisterskich
(inwentaryzacja i opracowanie zbiorów muzeów prywatnych lub podjęcie badań socjologicznych, np. analizy ewaluacyjne dla placówek oświatowo-szkolnych) Jest to oferta
możliwa do wykorzystania przez wyróżniających się studentów.
W trakcie spotkań z PKA większość studentów mimo wszystko jednak deklarowała
mniejsze zainteresowanie udziałem w praktykach, gdzie wykorzystywano by elementy
pracy badawczej. Niewątpliwie jest to dla
środowiska akademickiego bardzo istotny
sygnał, który wskazuje na nową postawę
kandydata i studenta oraz oczekiwania pod
adresem uczelni, w których studiują.
Interesujące z punktu widzenia rozwoju
regionalnego są też korekty w obrębie programów praktyk, które zmierzają do wykorzystania tematu regionalizmu do zadań podejmowanych w ramach odbywanych praktyk. Są to próby dostosowania programów
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do potrzeb regionów, jak np. kwerendy źródłowe na terenach pogranicznych. Natomiast
prace, które mogłyby być przez studentów
realizowane w domu, a nie w instytucjach zewnętrznych napotykają na przeszkodę prawną w ocenie opiekunów praktyk. Istnieje tu
problem interpretacyjny z uznaniem takich
działań, jako praktyki zawodowej.
Niektóre wydziały i podległe im jednostki
wypracowały płaszczyznę współpracy z pracodawcami opartą w znacznej mierze na zaawansowanych działaniach sformalizowanych poprzez powołanie pracodawców, jako
Ekspertów Zewnętrznych.

Etap drugi – realizacja programu
praktyk zawodowych
Osobami powołanymi do sprawowania
nadzoru nad przebiegiem realizowanych
praktyk zawodowych są kierunkowi, rzadziej już specjalnościowi opiekunowie praktyk. Na nich to spoczywa cała odpowiedzialność za przygotowanie koncepcji programu
(por. etap pierwszy projektowanie programu
praktyki zawodowej) i jego realizację. Stosunkowo rzadko osoby te mają określony regulaminowo zakresów obowiązków, a ich praca
nie znajduje gratyfikacji w postaci awansu
zawodowego. Dotyczy to także gratyfikacji
finansowej w postaci np. stałego dodatku za
pełnioną funkcję lub rekompensaty w postaci
obligatoryjnie przypisanych godzin dydaktycznych dodanych do karty obciążeń.
Tylko w pojedynczych przypadkach
uczelnie posługują się arkuszem oceny pracownika, który posiada rozbudowane kryterium dotyczące dydaktyki. Najczęściej jest to
jednak zapis w postaci punktu „inne zadania
i osiągnięcia”.
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Należy podkreślić, że właściwie sprawowany nadzór merytoryczny nad przebiegiem praktyk jest bardzo czasochłonny
i przydzielany poza obowiązkami naukowo-dydaktycznymi. Takie postrzeganie zadań związanych z modułem praktyk zawodowych przez władze uczelni deprecjonuje
ich znaczenie.
Spotkania z opiekunami praktyk zarysowały skalę problemów, z jakimi muszą się
zmierzyć, zazwyczaj bez jakiegokolwiek
wsparcia merytorycznego, metodologicznego lub administracyjnego. Zazwyczaj to oni
sami muszą określać swoją rolę i nie są w żaden sposób do niej przygotowani ze strony
władz uczelni (bazują na ogół na własnym
doświadczeniu zawodowym). Stąd niekiedy na tym samym wydziale znajdujemy
duże rozbieżności w poziomie przygotowania i realizacji praktyki zawodowej.
Za „wzorcowe praktyki” należałoby
uznać wszystkie te, które zostały zaprojektowane, zrealizowane, a ich efekty kształcenia są weryfikowane we współpracy mniej,
czy bardziej sformalizowanej wszystkich
(lub większości) wzmiankowanych powyżej
podmiotów (etap pierwszy – projektowanie
programu praktyki zawodowej). Również
wtedy, kiedy można je uznać za w pełni integralną część programu i procesu kształcenia na danym kierunku.
W przeciwnym razie praktyka z perspektywy oceny studenta/absolwenta jest tylko
dodatkiem, mało znaczącym w całym procesie studiowania. Nie znajdujemy wtedy merytorycznie opracowanego programu praktyk, wymagań dostosowujących program
do kierunku, jak i studiowanej specjalności.
Brak niekiedy określenia zakładanych i osiąganych efektów kształcenia, gdyż nie ma sy-
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labusa. Jeśli nawet istnieje, to studenci mają
nikłą orientację w jego treści, a tym samym
nie ma podstaw do zweryfikowania czy została właściwie przeprowadzona.
Za niewłaściwe należy uznać rozwiązania, stosowane przez jednostki wysyłające
studentów do odbycia praktyki zawodowej,
polegające na przerzucaniu odpowiedzialności za ustalenie programu ich realizacji
wyłącznie na pracodawcę. Sprzyja to wtedy
podtrzymywania mitu „praktyka to czas parzenia kawy i strata czasu!”. Utrata nadzoru
nad jakością realizacji części programu studiów jest nie do przyjęcia. Ponadto deprecjonuje to również w hierarchii ważności nie
tylko praktyki zawodowe, ale i status osób
odpowiedzialnych za ich realizację, co uważam za wysoce niesprawiedliwe i szkodliwe.
Odpowiedzialny pracodawca będzie unikał
takiej współpracy, bowiem nie może on całkowicie ponosić odpowiedzialności za ten
etap kształcenia. W indeksach tradycyjnych,
czy elektronicznych wpisu zaliczeniowego dokonuje nie pracodawca, lecz opiekun
praktyk wytypowany przez jednostkę organizacyjną uczelni. To jednoznacznie wskazuje, komu powierzono odpowiedzialność
za właściwy przebieg i realizację praktyk.
Często zasłaniamy się brakiem zaangażowania, a wręcz nawet niechęcią do współpracy
podmiotów zewnętrznych z poszczególnymi jednostkami uczelni. Jednak na spotkania
z członkami PKA wizytującymi wydziały,
ku naszemu niezwykle pozytywnemu zaskoczeniu, licznie przybywają pracodawcy.
Wprawdzie niekiedy są nieco zdezorientowani, ale deklarują chęć współpracy i chętnie zgłaszają swoje postulaty pod dyskusję
nt. kształtu szkolnictwa wyższego. Dobrze
opracowane merytorycznie programy prak-

tyk zawodowych, to efekt wypracowany
przez dwa środowiska: akademickie i interesariuszy zewnętrznych. Tam gdzie powołano tzw. Rady Pracodawców na poziomie
kierunku, jednostki, czy wydziału i została
wytyczona płaszczyzna realnej współpracy,
obserwujemy już pierwsze sukcesy, które
przekładają się na dostosowanie programów do zmian zachodzących w społeczeństwie i sektorze gospodarczym.
Nie we wszystkich jednostkach jest normą powszechnie przyjętą organizowanie
spotkań opiekunów praktyk ze studentami,
w celu omówienia planu i programu praktyk i ich realizacji. Należy uznać to za niewłaściwe. Powinny one stać się obligatoryjne zarówno dla opiekuna, jak i studentów.
Jednym z zadań stojących przed opiekunem
praktyk to m.in. zapoznanie studentów
z wytyczonymi celami stawianymi praktykom zawodowym. Omówienia kwestii formalnych (organizacyjnych, m.in. wyboru
miejsca odbycia praktyki, niezbędnej dokumentacji do podpisania umowy o przyjęcie
studenta na praktykę) i merytorycznych
związanych z omówienia programu poszczególnych etapów praktyki, długości ich
trwania, wymagań stawiany w związku ze
sposobem i warunkami jej zaliczenia (omówienie treści wcześniej przygotowanego
sylabusa). Ma to na celu całościowe, kompetentne przygotowanie studenta do podjęcia
nowych zadań, stojących przed nim w czasie
realizacji modułu praktyk. Jest to właściwy
czas na omówienie wyboru miejsca praktyki, indywidualnego dopracowania jej programu z uwzględnieniem specyfiki instytucji, do której kierowany jest student oraz
prezentacji listy „dobrych miejsc praktyk”.
Ta ostatnia powinna być ogólnie dostępna ze
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wskazaniem pracodawców współpracujących na stałe z kierunkiem/wydziałem. Tutaj
należałoby omówić wszystkie kwestie związane z prowadzoną dokumentacją praktyk
przez studenta i gromadzeniem materiałów,
będących wynikiem realizowanych zadań
(rodzaj portfolia), jeśli jednostka, w której
realizowana jest praktyka nie wymaga podpisania wcześniej oświadczenia o przestrzeganiu zasady poufności.
Na niektórych kierunkach odnotowano
wprowadzanie ćwiczeń tzw. terenowych do
modułu praktyk np. w postaci zajęć odbywanych pozą uczelnią, w miejscu zbliżonym
do warunków pracy (np. archiwa, muzea,
oddziały szpitalne), bądź objazdów w trakcie których realizowany jest podstawowy
program wynikający z wypracowanego klucza wiedzy, umiejętności i kompetencji dla
praktyk, a dopiero potem studenci trafiają
na kolejny etap realizacji praktyki do pracodawców. Ma to na celu zwiększenie nadzoru nad realizowanym pakietem minimum
w zakresie nabywanej wiedzy praktycznej
przez studentów.
Często popełnianym błędem w kategorii
wymagań odnośnie kreatywnych zachowań studentów, to nakazanie samodzielnego poszukiwania miejsc odbycia praktyki.
Czynienie jednak tego bez przygotowania
i zapoznaniu studentów ze szczegółowym
programem praktyk bardzo często skazuje
ideę praktyki zawodowej na niepowodzenie. Konieczne jest organizowanie spotkań
z opiekunem praktyki, jednak nie w celu
rozdania samego programu, lecz omówienia
szczegółów.
Spotkania ze studentami potwierdzają
zasadność większej kontroli nad modułem
praktyk. Są oni zainteresowani nabyciem
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nowych umiejętności praktycznych (w tym
również w ramach profilu ogólnoakademickiego), możliwością konfrontacji wiedzy
teoretycznej z praktyczną, wykorzystaniem
poznanych metod pracy w praktyce oraz
niejednokrotnie zapoznanie się z najnowszymi technologiami wykorzystywanymi
w działalności przedsiębiorstw, instytucji
czy organizacji. Musimy pamiętać, że umasowienie studiów spowodowało, że kandydat na studia ma nieco odmienne oczekiwania niż w przeszłości, zaś większość z absolwentów nie trafia do sektora nauki. Naszym
podstawowym zadaniem powinno być wyposażenie absolwenta w taki zakres wiedzy,
umiejętności i kompetencji, aby mógł on odnaleźć się zarówno na tradycyjnym rynku
pracy, w którym ścieżka kariery naukowej
jest tylko jedną z bardzo wielu możliwości.
Właściwie poprowadzony moduł praktyk
zawodowych daje satysfakcję studentom,
pozwala na kontakt z realnym rynkiem pracy, weryfikuje ich predyspozycje, pierwotne
wyobrażenia o przyszłości zawodowej.
Powszechnie sygnalizowanym problem
jest kwestia dostosowania czasu trwania
praktyk do możliwości ich realizacji przez
studentów. Opiekunowie praktyk postulują
konieczność bardziej swobodnego podejścia
do czasu realizacji praktyk zawodowych, co
pozostaje w gestii wydziałów.
Wydaje się to istotne przy realizacji
praktyk pedagogicznych, nauczycielskich
w przypadku takich kierunków i specjalności, które należą do niszowych przedmiotów
w gimnazjum i liceum, jak muzyka (w przypadku muzykologii), język łaciński (przypadek filologii klasycznej) oraz nauki o rodzinie. Wymogi określone standardami kształcenia nauczycieli nakładają na wszystkie
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kierunki nauczycielskie konieczność zrealizowania odpowiedniej ilości godzin praktyk
w szkole z zajęciami przypadającymi do realizacji z reguły w jednym miesiącu - wrześniu. Dodatkowo, w mniejszych ośrodkach
akademickich, staje się to wręcz niemożliwe
z powodu zbyt małej ilości klas i zajęć w ciągu tygodnia przewidzianych w podstawie
programowej danego przedmiotu (np. 50 h
praktyki w zakresie muzyki), niekiedy nawet w wybranym ośrodku, bądź regionie
nie ma wystarczającej liczby klas z wykładanym językiem łacińskim w stosunku do
populacji studentów chcących odbyć praktykę pedagogiczną. Rady Wydziału mogą
podjąć w takiej sytuacji decyzję o rozłożeniu
w czasie takich praktyk, a nie ograniczania ich tylko do jednego miesiąca. Postulat
praktyki semestralnej wypłynął nie tylko
ze strony opiekunów praktyk, ale i również
studentów. Należy podkreślić, że wymaga
to również m.in. korekty zarządzenia dotyczącego standardów kształcenia dla nauczycieli, nowych rozwiązań i dostosowania już
wprowadzonych standardów kształcenia do
zawodu nauczyciela.
Organizowanie praktyki w wymiarze 100
h na ostatnich semestrach studiów negatywnie wpływa z kolei na proces dyplomowania,
w znacznym stopniu opóźniając możliwość
przystąpienia do egzaminu dyplomowego
z powodu nie wywiązywania się w terminie z realizacji praktyki zawodowej. Najbardziej optymalnymi semestrami do realizacji
modułu praktyk wydaje się wprowadzanie
go po ukończonych semestrach od 3 do 5
w przypadku studiów licencjackich i semestrów 2 oraz 3 na studiach magisterskich,
gdzie coraz częściej obserwujemy wprowadzenie praktyki specjalizacyjnej.

Studenci podnoszą również problem terminu realizacji praktyk, szczególnie osoby
pracujące zawodowo. W ostatnich latach nie
jest to rzadkie zjawisko, że studenci studiów
stacjonarnych również podejmują inne zobowiązania poza studiami. Sztywne, określone ramy w postaci odgórnie ustalonego
terminu odbycia praktyki nie są więc przez
nich odbierane pozytywnie. Możliwość rozłożenia liczby godzin przeznaczonych na
praktykę w ciągu semestru lub roku, np. na
pisemny wniosek studenta, składany za pośrednictwem opiekuna praktyk do dziekana,
zdecydowanie rozwiązałoby te trudności.
Inne zagadnienie dotyczy wyznaczenia
długości trwania praktyki zawodowej. Wyjątek stanowią te kierunki i specjalności, gdzie
wymóg ten został określony przez standardy
kształcenia lub inne uznane porozumienia
resortowe. Najczęściej popełnianym błędem
jest używanie określenia na wymagany czas
realizacji praktyki, jako „praktyka zawodowa, która trwa przez tydzień” lub „cztery
tygodnie”. Jest to bardzo nieprecyzyjne określenia, gdyż nie podaje się przeliczenia takiego okresu na liczbę godzin wymaganych do
przepracowania przez studenta w ramach
praktyk. Pozostawia się w ten sposób jakże
istotną kwestię do dowolnej interpretacji ze
strony pracodawcy. Czas pracy praktykanta
zawiera się wtedy w pierwszym przypadku
w przedziale od 6 do 8 h dziennie przez pięć
dni w tygodniu, co daje nam 30 do 40 h tygodniowo. W przypadku praktyki czterotygodniowej mamy już różnicę pomiędzy 120
h a 160 h. Wielkości te mają istotny wpływ na
zakres zadań stawianych do realizacji przed
praktykantem, a tym samym na jego ocenę.
Pożądaną staje się konkretyzacja liczby godzin, a nie tygodni.
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W trakcie spotkań z PKA pracodawcy także podnosili problem długości trwania praktyk. Praktyka zbyt krótka, jest znacznym
obciążeniem dla podmiotów przyjmujących
praktykantów, przy jednoczesnym obniżeniu jej wartości dla przedsiębiorstwa. Dla
osoby wydelegowanej przez pracodawcę,
odpowiedzialnej za opiekę nad studentem,
jest to zajęcie zbyt czasochłonne w stosunku
do okresu, jaki praktykant spędzi w danej
placówce. Skutkuje to niechęcią do podpisywania umów o współpracy w tym zakresie
z jednostkami uczelni. M.in. takie sytuacje
miały miejsce w przypadku praktyk tłumaczeniowych na kierunku filologia, gdzie
praktykę określono na 10 h. W wyniku pojawiających się trudności w zawarciu porozumień w sprawie praktyk z instytucjami
zajmującymi się tłumaczeniami odstąpiono
od realizacji modułu praktyk, co dziwi i jednocześnie niepokoi, gdyż ma ono wyraźnie
negatywny wpływ na osiągane przez studentów efekty kształcenia. W opinii pracodawców minimalny czas poświęcony na
praktykę, która mogłaby zaowocować obustronnymi korzyściami, to cztery tygodnie
(a optymalnie 3 miesiące).
Nie znajdują również uzasadnienia rozbieżności w określeniu długości trwania
praktyk na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, gdzie na tej samej specjalności
w pierwszym przypadku wymagano 90 h,
a w drugim tylko 10 h. Powinny również
i tu zostać zachowane standardy proporcji
ilości godzin, jak w przypadku pozostałych
przedmiotów. Przedstawiciele wizytowanych jednostek mają na ogół świadomość
skali problemów dodatkowo pojawiających
się przy organizowaniu praktyk dla studentów niestacjonarnych, np. pracodawcy
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z obawy przed konkurencją i utratą tajemnic służbowych nie chcą często przyjmować
praktykantów, jeśli są zawodowo czynni.

Etap trzeci - Weryfikacja efektów
kształcenia na etapie zaliczania praktyki zawodowej
Większość studentów w polskich uczelniach zalicza praktyki (jeśli jest wymagana
wymierna ocena) na oceny bardzo dobre,
podczas gdy skala ocen w regulaminach
studiów jest przecież znacznie bardziej rozbudowana. Dziwi owa powszechna jednomyślność, przejawiająca się w stosunku tylko do jednego modułu, na wielu kierunkach
i w skali całego kraju. W przypadku pozostałych przedmiotów takiego zjawiska nie zaobserwowano.
Brak stosowania zróżnicowanych ocen
(lub stosowanie formuły zaliczono – odbyto)
jest wynikiem braku merytorycznego programu praktyk, nie uwzględniania indywidualizacji w ocenie, co w konsekwencji powoduje
zaniechanie weryfikacji efektów kształcenia
choćby w minimalnym stopniu. Tym samym
z założenia nie informujemy pracodawcy
o przeniesieniu na niego odpowiedzialności
za weryfikację wiedzy studenta, jego nowo
nabytych umiejętności praktycznych oraz
kompetencji społecznych, jak np. jakość pracy
w zespole, kreatywności itp. W swoich ocenach bardzo rzadko pracodawcy dokonują
różnicowania osiągniętego poziomu umiejętności praktycznych studentów, nie wskazują
na stopień opanowania umiejętności posługiwania się nabytą wiedzą teoretyczną w konfrontacji z realiami rynku pracy. Jest to często
wynik braku dialogu pomiędzy głównymi
partnerami odpowiedzialnymi za przebieg
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praktyki zawodowej, uczelni i pracodawców.
Do właściwych poczynań, przynoszących
wymierne efekty, należy załączanie do dokumentacji praktykanta opracowanej karty
z zestawem zagadnień, bądź wyliczenia konkretnych umiejętności, na które szczególnie
pracodawca powinien zwrócić uwagę przy
ocenie każdego praktykanta.
Zastosowanie takiej praktyki (gdzie wskazujemy pracodawcy umiejętności, które
szczególnie należy każdorazowo poddać ocenie) stworzy możliwość ograniczenia uwag
kierowanych pod adresem pracodawców za
wystawianie zbyt ogólnych, szablonowych
opinii. Aktualnie uwagi takie formułowane
są zarówno ze strony opiekunów praktyk
(uczelnia), jak i samych studentów. Opiekunowie/ koordynatorzy praktyk zwracają
uwagę, że w sytuacji „szablonowej opinii”
mają ograniczone pole działania przy zaliczeniu/bądź nie zaliczeniu praktyki. Pożądane
byłoby dokonywanie ocen cząstkowych poszczególnych zadań realizowanych przez studentów w skali od 1-6 wraz z końcową oceną
opisową. Zdaniem studentów powszechnie
przyjęta zasada zaliczania praktyki bez różnicowania poziomu ich umiejętności nie jest
żadnym wskaźnikiem ich przygotowania zawodowego i nie różnicuje absolwentów, jako
aplikantów na rynku pracy.
Zasugerowanie pracodawcy istotnych
kwestii, na jakich winna koncentrować się
jego opinia (opisowa wraz z określeniem
ocen cząstkowych) o praktykancie powinno
w znacznym stopniu ułatwić weryfikację poziomu nabytej wiedzy i umiejętności w wyniku praktyki. Kryteria te winny odnosić się
zarówno do oceny umiejętności łączenia
wiedzy z praktycznym jej wykorzystaniem,
predyspozycji do wykonywania określonych

zadań i łatwości rozwiązywania problemów
oraz kompetencji społecznych. Poza sugerowanymi obszarami oceny praktykanta należy umożliwić pracodawcy wyrażenie opinii
na dowolny temat, związany z przebiegiem
praktyki. Podobne zasady obowiązują np.
w ramach praktyk pedagogicznych objętych
standardami kształcenia. Nie zawsze jednak
zaobserwowano tam silne zróżnicowanie
wystawianych ocen.
Warto również zwrócić uwagę, iż w przypadku większego zaangażowania pracodawców w proces weryfikacji efektów kształcenia, znacząco rośnie również rola opiekunów praktyk ze strony uczelni. Uzyskują oni
bowiem dodatkowe narzędzia oraz źródła
informacji, które pozwalają na podjęcie dialogu ze studentem, mającego na celu realne
zróżnicowanie i ocenę osiągniętych efektów
kształcenia, w tym również ewaluacji zaangażowania studenta w ten proces. Zadania
opiekuna praktyk w takim przypadku, daleko wykraczają poza czynności administracyjne wynikające z zaliczania modułu praktyk,
gdyż to na nim spoczywa odpowiedzialność
za potwierdzenie i walidację osiągniętych
efektów kształcenia.
Doświadczenia jednostek, które wprowadziły taką formę ewaluacji praktyki pokazują
odchodzenie od stosowania szablonowych
formuł oceny, a przechodzenie do bardziej
merytorycznej, zaawansowanej oceny przebiegu praktyki ze strony pracodawcy, co
wpływa w znacznym stopniu na zróżnicowanie ocen oraz indywidualne podejście do
praktykanta. Ponadto należy pamiętać, że
opinie pracodawców stają się cennym, dodatkowym źródłem informacji w kwestii konsultowania i opiniowania programów studiów
pod kątem dostosowania ich do potrzeb
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rynku pracy. Znaczące możliwości w doskonaleniu programów studiów (w tym samych programów praktyk) zaobserwowano
w przypadku dokonywania przez jednostki
ewaluacji opinii pracodawców w zakresie
przygotowania studentów do odbycia praktyki zawodowej.
Wątpliwości budzi sposób weryfikacji
efektów kształcenia w przypadku odstępowania od konieczności odbycia praktyki
przez studenta na rzecz udokumentowanej
(zaświadczenie) pracy zawodowej. W skali
globalnej przeprowadzonych wizytacji w latach 2011-2014 takie sytuacje nie występują
wyłącznie incydentalnie. Zaliczanie praktyki
na podstawie pracy zawodowej są zgodne
z zapisami znajdującym się w regulaminach
studiów. To, co budzi zastrzeżenia to, że
podstawą zaliczenia jest tylko potwierdzenie
pracy zawodowej, a nie zakresu wykonywanych zadań zgodnych z programem praktyk.
Wskazuje to na zaburzony proces weryfikowania efektów kształcenia i ich właściwego ocenienia. Budzi to poważne obawy, czy
w takich sytuacjach praktyki można uznać,
że zostały poddane właściwej ocenie?
Formą niewątpliwie wspomagającą proces właściwej weryfikacji efektów kształcenia
w ramach praktyk jest ich hospitowanie. Zdaniem większości kierunkowych opiekunów
praktyk/koordynatorów jest to niemożliwe.
Zaskakuje takie stanowisko, tym bardziej, że
praktyki pedagogiczne podlegają takim standardom i nie budzi to większych zastrzeżeń
i emocji. Uznaje się je w środowisku, jako
rzecz zupełnie naturalną. Pewne ograniczenia pojawiają się w sytuacji, gdy praktyki są
realizacji w ośrodku innym niż macierzysta
uczelnia. To może budzić obawy o możliwość ich przeprowadzenia.
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Warto zwrócić uwagę na fakt, że praktyki
stanowią integralną część procesu kształcenia na danym kierunku. Z tego to powodu
powinny podlegać takim samym lub zbliżonym procedurom oceny. Hospitacje mogą
być interwencyjne, jak i zaplanowane. Interwencyjne hospitacje winny być przeprowadzone przez opiekuna praktyk na wniosek
studenta lub strony przyjmującej studenta
na praktykę, czyli podmiot zewnętrzny.
Na początek hospitacje planowane można
rozpocząć od placówek na stałe współpracujących z uczelnią. Jednak nie można zapomnieć o konieczności weryfikowania nowych podmiotów.
Aby proces hospitacji przebiegał według
ustalonych standardów dobrze jest posługiwać
się opracowanym wzorem arkusza hospitacyjnego (podstawą może być arkusz hospitacyjny
stosowany dotąd do hospitacji zajęć prowadzonych na terenie uczelni lub dostosowany do celów i specyfiki praktyki zawodowej). Niewątpliwie stwarza to możliwości obserwacji studentów w naturalnym środowisku/miejscu odbywania praktyki, może służyć do rozszerzania
płaszczyzny wzajemnej współpracy, a nie do
zwyczajowo odbieranej kontroli. Opiekunowie praktyk, którzy już podjęli hospitowanie
praktyk uzyskują dodatkowe źródło informacji na temat poziomu realizacji praktyki przez
studenta, ale i również możliwość tworzenia
listy wiarygodnych, dobrych miejsc odbywania praktyk. Lista rekomendowanych miejsc
powinna być dostępna dla studentów choćby
na stronach intranetowych wydziału. Byłyby
to zachowania budujące wzajemną życzliwość,
rzetelność i zaufanie.
Powszechnie stosowane są hospitacje zajęć prowadzonych przez studentów w ramach odbywanych praktyk pedagogicznych
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w placówkach szkolnych, co zostało określone przez standardy kształcenia nauczycieli.
Doświadczenia te łatwo przenieść na grunt
praktyk niepedagogicznych. W przypadku
tych ostatnich, część opiekunów (szczególnie przedstawicieli kierunków i specjalności
mniejszych liczbowo, jak np. muzykologia,
filologia klasyczna, bibliotekarstwo, historia
sztuki) deklaruje ścisłe kontakty nieformalne z pracodawcami przyjmującymi studentów na praktykę zawodową, jako dodatkowe
swoje źródło informacji o przebiegu praktyki.
Jednak nie znajduje to potwierdzenia w żadnej dokumentacji, brak notatek służbowych,
sprawozdań z przeprowadzonych takich rozmów. W takim przypadku nie mogą one być
wykorzystane, jako miarodajne, podstawowe
informacje służące do oceny postępów i przebiegu takiej praktyki.
Jednak, aby było możliwe wprowadzenie
powszechnie takich zasad, muszą zaistnieć
pewne regulacje na przynajmniej na poziomie uczelni. Warto również co najmniej jeden
raz w roku temat omawiać problematykę
praktyk zawodowych w dyskusjach prowadzonych przez organy uczelni i / lub poszczególnych jednostek odpowiedzialnych za zapewnianie jakości kształcenia. Wydaje się, że
w wizytowanych jednostkach, jak dotąd organy te nie były zainteresowane ocenianiem
praktyk zawodowych. Obserwowanym efektem braku systemowego podejścia w tym zakresie może być np. funkcjonowanie bloku
praktyk na bardzo wysokim poziomie realizacji na jednym kierunku, zaś na innym jego
realizacja jest na poziomie elementarnym lub
daleko odbiegającym od pierwotnego celu
praktyki zawodowej. Wskazuje to na brak
komunikacji pomiędzy opiekunami praktyk pomiędzy jednostkami na wydziale lub

uczelni, co wielokrotnie podnosili opiekunowie praktyk w czasie spotkań z członkami
zespołów oceniających PKA i brak istnienia
organu nadzorującego centralnie ten moduł.
Dokumentacja praktyk stanowi element
podstawy do rozliczenia praktykanta z modułu praktyk zawodowych. W świetle przeprowadzonych wizytacji zaobserwowano
we wszystkich analizowanych jednostkach
posługiwanie się zestawem dokumentacji
obejmującej: skierowanie na praktykę, umowę z placówką przyjmującą praktykanta,
dziennik praktyk, program praktyki (omówiony zostanie poniżej), potwierdzenie odbycie praktyki. Regulamin praktyk z reguły
ogranicza się do odniesień zawartych w Regulaminie studiów danej uczelni. Sprawy
praktyk pozostają w gestii władz każdego
wydziału i tu najczęściej brakuje precyzyjnych ustaleń, co do zasad zaliczania praktyki na podstawie pracy lub wolontariatu.
Bezzasadne wydaje się całkowite zwalnianie
z odbycia praktyki na podstawie zaświadczenia o pracy, wolontariacie, bez udokumentowania zgodności ich z programem
praktyk. Takie działania występują stosunkowo często. Odnotowujemy to zwłaszcza
w przypadku studiów niestacjonarnych,
kiedy przy organizacji praktyk zawodowych pojawiają się ograniczenia dotyczące
np. zatrudniania pracowników firm konkurencyjnych. Praktyki akceptowania pracy
zawodowej, wolontariatu i zaliczanie praktyki zawodowej na tej podstawie nie budzą
emocji w tych jednostkach, gdzie wymaga
się dodatkowego poświadczenia w zakresie
zgodności efektów kształcenia zapisanych
w programie praktyki z wykonywanymi
obowiązkami służbowymi. Wydaje się to
pożądaną inicjatywą zmierzającą do wypra-
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cowania przejrzystości stosowanych procedur. Pozwoli, to również opiekunowi na
wystawienie realnej oceny zaliczającej praktykę – w przypadku konieczności wpisania
oceny, na jaką została zaliczona. Ponadto
w dokumentacji każdego studenta powinien
widnieć wpis z uzasadnieniem w przypadku akceptacji takiej praktyki.
Większość studentów podejmuje pracę
zarobkową, lecz czasami nie ma ona wiele
wspólnego ze studiowanym kierunkiem. Zaliczenie każdej pracy prowadzi do marginalizacji praktyk i stoi w sprzeczności z wytyczonymi celami stawianymi obowiązkowym
praktykom studenckim. Niewątpliwie dużym wyzwaniem są tu praktyki na studiach
niestacjonarnych w przypadku, których środowisko akademickie nie ma pomysłu jak ten
problem rozwiązać. Poza najprostszym rozwiązaniem i jednocześnie najgorszym z możliwych to je zlikwidować.
W większości przypadków, zwłaszcza
w tych jednostkach, gdzie nie są prowadzone hospitacje praktyk, Dziennik Praktyk jest
jedynym źródłem informacji na temat przebiegu i jakości zaliczanej praktyki. Sposób ich
wypełniania prezentuje cały wachlarz możliwości, od lakonicznych wpisów, po pełne
świadectwo wykonywanych zadań, akceptowany na ogół przez opiekunów praktyk.
W przypadku filologii do rzadkości należy
sporządzanie sprawozdań w języku studiowanym, co dziwi, gdyż byłaby to dodatkowa
okazji wykazania się nabytymi umiejętnościami.
Bardzo dobrym rozwiązaniem w przypadku filologii, w tym specjalności tłumaczeniowych, jest np. zamieszczanie w Dzienniku
tekstów tłumaczonych przez studenta w czasie praktyk z korektą opiekuna (a pozwala
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to prześledzić postępy, poziom umiejętności
radzenia sobie z tekstem i w konsekwencji
efekty wynikające z tych zajęć). Specjalności
związane z komunikacją, jak np. dziennikarskie, powinny (co czynią stosunkowo rzadko!) zamieszczać próbki redagowanych tekstów lub haseł reklamowych. W przypadku
historyków, historyków sztuki, etnologów,
etnografów może to oznaczać zamieszczenie
konspektu i przygotowanej prezentacji np.
w czasie objazdu naukowego. Możliwości
jest wiele, zarówno w zakresie formy odbywania praktyk, jak i stopnia dokonywania ich
oceny przez osiąganie przypisanych im celów i efektów kształcenia. W trakcie dyskusji
na spotkaniach ze studentami słychać głosy
aprobaty dla takich działań. Pozwalają one
na budowanie własnego zawodowego portfolio, a co również bardzo istotne dla nich,
na śledzenie postępów, jak i samoocenę własnego rozwoju. Niewykluczone, że może być
podstawą do rozmowy prowadzonej z pracodawcą w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
Etap studiów, w tym szczególnie moduł
praktyk zawodowych, winien być okresem
pierwszej aktywności w zakresie budowania przez studentów własnego wizerunku
kariery zawodowej (uzależnione jest to od
specyfiki kierunku). Bodźcem do tego powinny stać się podstawowe praktyki zawodowe, a potem indywidualnie podejmowane praktyki nadobowiązkowe (a te są coraz
popularniejsze w środowisku studenckim)
i wolontariat. Forma ta wprowadzona przez
opiekuna praktyk na jednym z wydziałów filologicznych dla specjalności tłumaczeniowej
przynosi zaskakująco pozytywne efekty. Jest
wizytówką umiejętności tłumaczeniowych
absolwenta, przez co zwiększa jego szanse
na rynku pracy. Pracodawcy cenią sobie taką
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możliwość zweryfikowania poziomu przedstawianych im umiejętności w takiej postaci,
co pozwala im na orientację w zakresie nabytego doświadczenia absolwenta poprzez udokumentowany udział w konkretnych przedsięwzięciach. Próbki tekstów reklamowych
(samodzielnie przygotowanych, bądź nad
którymi pracowali, jako studenci, w zespole), edytorskich lub wyczerpujące informacje
na ten temat ukazują spektrum możliwości
późniejszego absolwenta poszukującego zatrudnienia na rynku pracy, co niewątpliwie
zwiększa jego szanse.
Podobną formę, choć nie zawsze tak określaną, można spotkać w odniesieniu do przygotowywanych konspektów lekcji i pomocy
dydaktycznych przez studentów specjalności nauczycielskich. Niektóre z rozwiązań
w sferze pomocy dydaktycznych opracowane przez praktykantów można uznać za
prace tzw. wdrożone, bowiem wykorzystywane są po odbyciu praktyki przez innych
pracowników etatowych placówki (ma to
często miejsce w przypadku praktyki pedagogicznej). Z przykrością należy stwierdzić,
że podobne działania występują zbyt rzadko,
a winny znajdować naśladownictwo, tym gorzej, że takie nowatorskie rozwiązania, które
wchodzą na stałe do pracy w danej jednostce,
jako pomoce dydaktyczne, nie zostają odnotowane, jako wybitne, dodatkowe osiągnięcie studenta np. w suplemencie (zapis ‘inne
osiągnięcia’).
W świadomość części dydaktyków niezwiązanych z realizacją praktyk zawodowych, ale już nie opiekunów praktyk i samych studentów (czego dowodem są licznie
podejmowane praktyki nadobowiązkowe
i wolontariat), praktyki zawodowe są nadal
mniej istotnym marginalizowanym modu-

łem w procesie kształcenia. Pomimo dużego
zaangażowania części opiekunów praktyk
i wysiłkowi, jaki wkładają w tę część swojej
pracy dydaktycznej (często niedocenianej),
nie spotkaliśmy uczelni/wydziału/jednostki
w trakcie odbytych wizytacji, która rozpisałaby konkurs na najlepszą praktykę zawodową. Konkurs, poparty Regulaminem ustalającym kryteria oceny takich praktyk, zorganizowany w celu wyłonienia najbardziej
zaangażowanego studenta w odbywanie
praktyki oraz wyłonienia pracodawcy (instytucji), który stworzył najlepsze warunki praktykantom, był najbardziej zaangażowany we
współpracę w trakcie ich realizacji. Podobne
poczynania odnoszą się przecież do wyboru
najlepszej pracy dyplomowej. Stworzyłoby to
podstawy do zacieśniania współpracy z interesariuszami zewnętrznymi i byłoby swoistą
nagrodą za ich zaangażowanie. W przypadku studentów mogłoby to stać się środowiskową wizytówką (wspólnie wystawianą
przez uczelnię i pracodawców) ich predyspozycji oraz umiejętności łączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną.

Etap czwarty – ocena i doskonalenie
jakości kształcenia modułu praktyki
zawodowej
Ocena zmierzająca do doskonalenia
i zwiększania poziomu jakości satysfakcji
z praktyki zawodowej winna zostać wpisana
na stałe w harmonogramach prac organów
odpowiedzialnych za proces kształcenia na
wszystkich szczeblach uczelni (dotyczy to
oceny systemu). Dopiero potem, jako naturalna wypadkowa działań poszczególnych ciał
kolegialnych, powinna powstać ocena strategiczna.
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Spotkania ze studentami, opiekunami praktyki zawodowej (z uczelni, jak i pracodawców) potwierdzają zasadność nie tylko większej kontroli
nad modułem praktyk, ale i nieustannym procesem analizy jego treści. Studenci/absolwenci są
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zainteresowani nabyciem nowych umiejętności
praktycznych (w tym również w ramach profilu
ogólnoakademickiego), możliwością konfrontacji
wiedzy teoretycznej z praktyczną, wykorzystaniem poznanych metod pracy w praktyce oraz
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niejednokrotnie zapoznanie się z najnowszymi
technologiami wykorzystywanymi w działalności
przedsiębiorstw, instytucji czy organizacji. Musimy pamiętać, że umasowienie studiów spowodowało, że kandydat na studia ma nieco odmienne
oczekiwania, zaś większość z absolwentów nie
trafia do sektora nauki. Naszym podstawowym
zadaniem powinno być wyposażenie absolwenta
w taki zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji,
aby mógł on odnaleźć się zarówno na tradycyjnym
rynku pracy, w którym ścieżka kariery naukowej
jest tylko jedną z bardzo wielu możliwości Właściwie poprowadzony moduł praktyk zawodowych
daje satysfakcję studentom, pozwala na kontakt
z realnym rynkiem pracy, weryfikuje ich predyspozycje, pierwotne wyobrażenia o przyszłości zawodowej.
Dążenie do doskonalenia modułu praktyki zawodowej to podejmowane przez jednostki wysiłki ewaluacji realizacji programu praktyki ze strony środowisk bezpośrednio zaangażowanych jej
przygotowanie i realizację przez badania w postaci
ankietyzacji:
1. Samoocenę studenta po odbytej praktyce (m.in. w zakresie wiedzy, umiejętności, oceny programu, właściwego ustawienia praktyki w sekwencji przedmiotów,
stopień właściwego przygotowania do jej odbycia, postawę pracodawcy i stworzonych właściwych warunków pracy zarówno ze strony uczelni, jak i pracodawcy, długości trwania praktyki);

2. Zbadanie oczekiwań studentów przed odbyciem praktyki (m.in. poznanie świadomości celów i oczekiwań
stawianych przed zajęciami; dojrzałość oczekiwań);

3. Badanie opinii interesariuszy zewnętrznych wpisujących się swoją działalnością w obszar i dziedzinę kierunku;

4. Badanie opinii pracodawców na temat programu
i możliwości realizacji praktyki na podstawie ocen opisowych na karach poświadczających zaliczenie praktyki przez studenta z ramienia instytucji przyjmującej;

5. Badanie i analiza ocen cząstkowych i ostatecznych
z praktyki.

Całość winna, po wstępnej analizie i ocenie, stanowić punkt wyjścia do dyskusji nad jakością kształcenia w zakresie modułu praktyk na poziomie kierunku/specjalności, wydziału a nawet w sprawach
formalnych na szczeblu ogólnouczelnianym. Z całą
pewnością przywróciłoby to właściwą pozycję praktyki zawodowej w procesie kształcenia na studiach
I i II stopnia, jak również na studiach podyplomowych, gdzie z uwagi na specyfikę kierunku praktyki są niezbędnym elementem. W tym celu niektóre
jednostki podejmują próby i realizują badania w ramach projektów (realizowanych w ramach Kapitału
Ludzkiego) mających na celu dostosowanie modelu
kształcenia studentów do współczesnych wymagań resortowych i oczekiwań rynku pracy. Badania
te dotyczą podaży i popytu na wybrane kompetencje na rynku pracy. Sprzyja to również możliwości uruchomienia w obszarze humanistyki, co jest
bardzo rzadkie, staży zawodowych dla studentów
w wybranych wiodących placówkach, z którymi
podpisano współpracę w tym zakresie (a dotyczy
to grupy ściśle współpracujących z jednostkami
pracodawców). Pozwala to na szerszą prezentację
potencjalnego rynku pracy dzięki środkom, którymi dysponują (kierownicy projektów), organizowanie spotkań z pracodawcami, organizację szkoleń,
warsztatów specjalistycznych wprowadzających
w świat przedsiębiorczości, organizację bardziej
mobilnych praktyk i udział w pracach prestiżowych
firm. Ewaluacja projektów i zdobyte doświadczenie
powinno wskazać pożądany kierunek zmian prowadzących do dostosowania modelu kształcenia
do potrzeb współczesnego szkolnictwa wyższego
i rynku pracy.
Realizowane projekty, które przedstawiono
w trakcie wizytacji PKA, nie zostały jeszcze ukończone lub są w trakcie opracowywania danych, stąd
trudno jednoznacznie mówić o ich efektach. Jednak
opierając się tylko na głosach studentów należy
uznać, iż były właściwym posunięciem. Zaowocowały możliwością realizacji staży zawodowych (nie-
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kiedy płatnych), co należy do rzadkości, jeśli chodzi
o obszar nauk humanistycznych i społecznych.
Staże zawodowe łączone są bardziej z sektorem
gospodarki w obszarze nauk ścisłych, a nie humanistyki. Pierwsze efekty współpracy z podmiotami
zewnętrznymi zaowocowały w kilku przypadkach
podpisaniem z absolwentami umów o pracę.
Doświadczenia wyniesione z realizacji takich
projektów z całą pewnością przyniosłyby jeszcze
większe korzyści dla środowiska, gdyby stały się
punktem wyjścia do ogólnej dysputy nad postrzeganiem praktyki zawodowej, oczekiwaniami w niej
pokładanymi, kierunkiem rozwoju modułu praktyki zdążającym w uzawodowienie, czy może komplementarnym ogniwem całego procesu kształcenia. Wydaje się to zwłaszcza tak istotne w przypadku takich obszarów, jak nauki humanistyczne
i społeczne. Postrzegane stereotypowo, jako przeciwstawienie nauk ścisłych i technicznych, powinny
być bardziej związane z aspektami praktycznymi.
Jak dotąd zainteresowane środowiska sygnalizują trudności w zorganizowaniu forum międzyuczelnianego dotyczącego praktyk. Niekiedy problematyka odnosząca się do zagadnień związanych
z praktykami pojawia się w pojedynczych publikacjach np. F. Piechota, A. M. Janiak, E. Szymczak,
Bez praktyki ani rusz. Preferencje studentów dotyczące wyboru i podjęcia pierwszej pracy. W: Mowa
w przestrzeni publicznej, ćwiczenia z komunikacji
społecznej, red. W. Heller, A. M. Janiak, Poznań - Kalisz 2013, s. 172 - 183.
Realizowane projekty są niewątpliwie dużym
wsparciem i właściwym kierunkiem wielopłaszczyznowej wymiany doświadczeń w zakresie budowania programów studiów kształcenia z zastosowaniem aktywnych metod studiowania, wykraczających poza schematy formalnej edukacji. Przełamują stereotypy ukazując nieograniczony potencjał
możliwości odnalezienia się absolwenta kierunków
humanistycznych i nauk społecznych na rynku
pracy. W tym zakresie występują takie inicjatywy
zmierzające do zbliżenia humanistyki z biznesem,
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jak np. Akademia Mentoringu, Biznes dla Edukacji,
Mobilne potrzeby informatyczne, Uniwersytet partnerem gospodarczym opartym o wiedzę; Przedsiębiorczość na kierunkach nieekonomicznych, czy
Wiedza dla eksperta, O nową jakość praktyk. Większość tych projektów, jak sugerują pomysłodawcy,
ma charakter pilotażowy, stąd ich ograniczony krąg
oddziaływania do kilkunastu, kilkudziesięciu studentów, więc nie obejmują swym zasięgiem wszystkich studentów danego kierunku. Jednak założenia
należy uznać za właściwe i obiecujące.

Podsumowanie
Czy realizowanie praktyk studenckich to dążenie do uzawodowienia? Zdecydowanie byłoby to
bardzo powierzchowne spojrzenie na omawiane
zagadnienie. Dla większości studentów (nawet tych
pracujących) jest to pierwsze, realne (praktyczne) zatknięcie się z problematyką poznawaną dotychczas
wyłącznie teoretycznie w murach uczelni. Dobrze
poprowadzona praktyka studencka jest nie tylko
sprawdzianem, pozwalającym na weryfikację zdobytej wiedzy i nabycie (lub doskonalenie) poznanych umiejętności praktycznych, ale i konfrontacją
wyobrażeń na temat studiowanego kierunku z rzeczywistością rynku pracy.
Poznanie spektrum możliwości kryjących się
pod nazwą studiowanego kierunku pozwala już na
etapie studiów wypracować wizję przyszłej drogi
zawodowej, jak również wskaże strategię działania.
Praktyka zawodowa prowadzona pod nadzorem
opiekuna/ów wprowadza studenta w świat realnych problemów doświadczalnych empirycznie,
ale jeszcze bez bagażu całkowitej odpowiedzialności. W naturalny sposób pozwala na kształtowanie
uniwersalnych kompetencji i komunikacji społecznej. Dobrze zaplanowane praktyki pogłębiają i weryfikują wiedzę, doskonalą umiejętności praktyczne, tym samym stają się integralną częścią procesu
studiów.
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Grzegorz Kołodziej
Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Oczekiwania studentów wobec
praktyk i staży

Z

mieniające się nieustannie uwarunkowania
społeczno-gospodarcze stawiają nowe wyzwania
przed szkolnictwem wyższym
w Polsce i na świecie. W ostatnich latach
szczególnie widoczne jest eksponowanie
zatrudnialności absolwentów jako jednego
z głównych wyznaczników jakości kształcenia. Nic więc dziwnego, że szkoły wyższe
w Polsce poświęcają coraz większą uwagę
współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym w szczególności z przedsiębiorcami będącymi dla absolwentów potencjalnymi pracodawcami. Współpraca ta
zaczyna nabierać wielowymiarowego charakteru, począwszy od udziału w tworzeniu

lub opiniowaniu planów i programów kształcenia, poprzez partycypację przedsiębiorców
w realizacji toku studiów, kończąc na udziale
w ocenie kompetencji absolwentów w odniesieniu do wymagań aktualnego rynku pracy.
Praktyki oraz staże realizowane
w trakcie procesu kształcenia w szkole wyższej stanowią jeden z głównych elementów
przygotowania studentów do pracy zawodowej. Dbałość o ich odpowiednią jakość
powinna w równym stopniu towarzyszyć zarówno uczelni i studentom jak również pracodawcom. Jednocześnie, aby praktyki i staże
mogły spełnić swoją rolę w zdobywaniu odpowiednich kompetencji, powinny spełniać
nie tylko oczekiwania uczelni i pracodawcy,
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ale również studentów w nich uczestniczących.
Niniejszy artykuł stanowi syntezę wniosków z dyskusji panelowej przeprowadzonej ze studentami kierunków humanistycznych i społecznych. Intencją artykułu jest
z jednej strony zidentyfikowanie kluczowych
wartości i oczekiwań studentów względem
praktyk i staży. Z drugiej strony stanowi
przykład wykorzystania jednej ze standardowych metod badań jakościowych, jakim jest
zogniskowany wywiad grupowy. Metoda ta
może z powodzeniem być wykorzystywana
w działaniach na rzecz zapewniania jakości
kształcenia w szkołach wyższych, zaś uzyskane wyniki, opisane w poniższym artykule
mogą stanowić podstawę do dyskusji, pozwalając na uzyskanie wniosków zgodnych
z oczekiwaniami i potrzebami lokalnego środowiska studenckiego.
1.

OPIS BADANIA

Celem badania było poznanie oczekiwań
studentów wobec praktyk i staży. W badaniu zastosowano metodę zogniskowanego
wywiadu grupowego. Wywiad przeprowadzono w październiku 2014 roku. W panelu
dyskusyjnym udział wzięło pięcioro studentów reprezentujących następujące kierunki
studiów:
• Bezpieczeństwo wewnętrzne,
• Europeistyka,
• Filologia polska,
• Historia,
• Pedagogika,
• Praca Socjalna,
• Prawo,
• Reżyseria dramatu,
• Zarządzanie.
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Dobór uczestników badania był celowy, ukierunkowany na zróżnicowanie
jego uczestników pod względem wieku,
studiowanych kierunków studiów oraz
ośrodków akademickich. Uczestnicy badania przedstawiali swoją perspektywę oraz
doświadczenia wyniesione łącznie z pięciu
uczelni oraz czterech ośrodków akademickich w Polsce.
2.

GŁÓWNE WNIOSKI

Uczestnicy badania byli zasadniczo zgodni w kwestii oczekiwań wobec praktyk
i staży. W tym zakresie, na podstawie przeprowadzonego wywiadu, można wskazać
następujące główne aspekty:
• Zdobycie doświadczenia związane
go z wykorzystaniem swojej wie			
dzy, umiejętności i kompetencji;
• Zrozumienie charakteru i specyfiki
obowiązków zawodowych;
• Samodzielna realizacja zadań wyni
kających z precyzyjnie określonych 		
celów i obowiązków;
• Udział w realizacji realnych projek
tów i procesów;
• Zapewnienie odpowiedniej opieki
merytorycznej przez instytucję przyjmującą na praktykę/staż.
Jednocześnie należy podkreślić, że ww.
obszary zostały uznane przez studentów za
główne kryteria jakościowe praktyki i stażu.
3.

ORGANIZACJA PRAKTYK
I STAŻY

W aspekcie sposobu organizacji praktyk
i staży wskazano na różnorodność przyjmowanych rozwiązań. Niektóre szkoły wyższe
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umożliwiają studentom dokonanie wyboru
placówki z bazy instytucji, z którymi uczelnia
podpisała stosowne umowy. Inne z kolei nie
oferują tego typu rozwiązania, obligując tym
samym studentów do samodzielnego wyszukania miejsca, w którym praktyka lub/i staż
będą mogły zostać zrealizowane. W większość przypadków studenci mają również
możliwość zaliczenia na poczet praktyki
wykonywanej pracy zawodowej, pod warunkiem jej powiązania ze studiowanym kierunkiem. Dodatkowo niekiedy uczelnie we
współpracy z różnymi instytucjami organizują dla studentów konkursy, w których nagrodami są atrakcyjne oferty stażu.
Wśród opinii wyrażanych przez uczestników wywiadu odnoszących się do organizacji praktyk/staży za szczególnie niepokojące
należy uznać:
• Problemy wynikające ze struktury
kierunku studiów; w ocenie części osób oferowane programy studiów często w niewystarczającym stopniu uwzględniają obowiązkowe
praktyki, np. brak jakichkolwiek praktyk
do zrealizowania podczas studiów II stopnia na kierunku praca socjalna. Zwrócono
również uwagę na kwestie związane z nieprecyzyjnym określeniem celów i efektów
procesu kształcenia na niektórych kierunkach, np. europeistyce. Powoduje to trudności związane z wyborem praktykodawcy/miejsca stażu ze względu na bardzo
ogólne ramy dotyczące powiązania instytucji, w tym potencjalnych obowiązków,
z efektami kształcenia osiąganymi podczas
studiów;
• Opinie dotyczące niewystarczającej
liczby instytucji, w których można zrealizować praktykę/staż;
• Brak praktycznej nauki zawo-

du wśród treści realizowanych przed
odbywaniem
obowiązkowych
praktyk; część osób zwróciła uwagę, że
udział w realizacji realnych projektów
i procesów często uniemożliwia brak
znajomości podstawowych zagadnień
i umiejętności związanych ze studiowanym
kierunkiem,
np.
umiejętność
sporządzania
pism
(prawo), brak znajomości podstawowych
zasad formatowania i publikowania tekstu
w mediach (filologia, specjalność medialna). Wskazano również, że ten problem
może skutkować trudnościami w odpowiedniej realizacji stażu.
• Brak określenia szczegółowych obowiązków, które powinny zostać zrealizowane w trakcie praktyki; część osób podkreśliła, że nie uzyskała informacji w tym
zakresie od osób koordynujących praktyki
ze strony uczelni.
Jednocześnie należy wskazać, że część
spośród wyrażonych opinii była jednoznacznie pozytywna. Studenci wskazywali,
że spotkali się z odpowiednią, w ich ocenie,
organizacją praktyk i staży. Na podstawie
badania można wyróżnić kilka rozwiązań,
które zostały przez uczestników badania
wysoko ocenione:
• Tworzenie przez uczelnie bazy zalecanych instytucji, w których można odbyć
praktykę/staż;
• Określenie przez uczelnie szczegółowych zadań, które powinny zostać zrealizowane podczas praktyk oraz informowanie o tychże zarówno studentów, jak
i instytucji przyjmujących;
• Organizacja spotkań informacyjnych
dla studentów przez osoby odpowiadające
za organizację praktyk/staży;
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• Uwzględnianie udokumentowanej
dodatkowej działalności studentów i określanie na tej podstawie indywidualnych celów praktyki/stażu;
• Zaangażowanie i odpowiednie kompetencje osób odpowiedzialnych za organizację praktyki ze strony uczelni;
• Zaangażowanie i odpowiednie kompetencje osób odpowiedzialnych za organizację praktyki/stażu ze strony instytucji
przyjmującej.
4.

PRZEBIEG PRAKTYK
I S TA ŻY

W
ocenie
uczestników
badania,
odpowiednia
jakość
praktyk
zależy głównie od odpowiedniego sposobu ich organizacji przez uczelnie.
Odmiennie wygląda kwestia staży,
w odniesieniu do których zapewnienie
odpowiedniej jakości jest w percepcji badanych zdecydowanie obowiązkiem instytucji przyjmujących. Studenci wyrazili
różnorodne opinie odnoszące się do satysfakcji ze zrealizowanych praktyk i staży
w powiązaniu z obszarami, które wskazali
jako główne mierniki wyznaczające ich jakość:
• Możliwość zdobycia doświadczenia
związanego z wykorzystaniem swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji; poziom
satysfakcji studentów w tym obszarze był
zróżnicowany. Niejednokrotnie wskazano
na niewystarczające powiązanie treści realizowanych w trakcie procesu kształcenia
z zadaniami realizowanymi podczas praktyki/stażu;
• Zrozumienie charakteru i specyfiki obowiązków zawodowych zwią-
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zanych ze studiowanym kierunkiem;
jeden z najwyżej ocenionych aspektów. Uczestnicy badania wskazywali,
że zrealizowali go głównie poprzez możliwość poznania zasad funkcjonowania poszczególnych instytucji, a także wymianę
doświadczeń z pracownikami.
• Samodzielna realizacja zadań wynikających z precyzyjnie określonych celów
i obowiązków; większość osób negatywnie oceniła swoje praktyki w tym obszarze. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy
należy wskazać przede wszystkim często
niski poziom przygotowania teoretycznego studentów do realizacji niektórych zadań oraz brak określonych celów praktyki
i obowiązków, które powinny zostać zrealizowane w trakcie jej trwania.
• Udział w realizacji realnych projektów i procesów; poziom satysfakcji
studentów w tym obszarze był zróżnicowany. Część osób przyznała, że miała możliwość pełnego uczestnictwa
w bieżących pracach instytucji. Jednocześnie wskazano, że oczekiwania praktykodawców/instytucji
przyjmujących
na staż niekiedy są zbyt wygórowane
w odniesieniu do posiadanej przez studentów wiedzy oraz umiejętności, co powoduje trudności w realizacji tego obszaru.
• Odpowiednia opieka merytoryczna instytucji przyjmującej na praktykę/
staż, poziom satysfakcji studentów w tym
obszarze był zróżnicowany. Wskazano, że
występują sytuacje, gdy w instytucji przyjmującej studenci nie otrzymują odpowiedniego wsparcia merytorycznego. Wśród
trudności wymieniono również częsty brak
konstruktywnej informacji zwrotnej nt. jakości wykonania poszczególnych zadań.

Staże i praktyki jako element zatrudnialności studentów i absolwentów kierunków społecznych i humanistycznych

Oczekiwania studentów wobec praktyk i staży

5.

KONTROLA
I ZALICZANIE PRAKTYK

Uczestnicy badania zgodnie wyrazili opinię,żewłaściwiefunkcjonującysystemkontroli
i
zaliczania
praktyk
jest
jednym
z
kluczowych
elementów
decydujących o ich odpowiedniej jakości.
W tym aspekcie zwrócono uwagę na występowanie niewłaściwie funkcjonujących
w ocenie studentów elementów:
• Częsty brak nadzoru uczelni nad prawidłową realizacją praktyk;
• Nieprzejrzysty
proces
zaliczania; studenci wskazali, że w ich ocenie
praktyki powinny być zaliczane na podstawie oceny stopnia osiągnięcia konkretnych efektów w zakresie wiedzy
i umiejętności. W ocenie uczestników badania
przyjęte obecnie zasady ograniczają się często
do przedstawienia przez studentów ogólnie
wypełnionego dzienniczka praktyk lub/i lakonicznej opinii instytucji przyjmującej;
• Brak działań podejmowanych przez
uczelnie w zakresie weryfikacji miejsc, w których studenci realizują praktyki, np. w formie
uzyskiwania opinii od uczestników praktyk
odnoszących się do ich jakości.
6.

PODSUMOWANIE

Studenci, którzy wzięli udział w badaniu
dość precyzyjnie wskazali swoje oczekiwania wobec praktyk i staży. Jak już wcześniej
wspomniano, uczestnicy badania zdecydowaną większość odpowiedzialności za jakość praktyk przypisali uczelniom, w których realizowany jest proces kształcenia.
Inaczej wyglądało to w przypadku staży,
w odniesieniu do których zapewnienie od-

powiedniej jakości przypisano instytucjom
przyjmującym.
W celu zapewnienia zgodności oczekiwań studentów względem praktyk uczelnie powinny zwrócić szczególną uwagę na:
• Zapewnienie właściwej struktury
kierunku studiów, w tym odpowiednią
ilość praktycznej nauki zawodu wśród
treści realizowanych przed odbywaniem
obowiązkowych praktyk oraz powiązanie treści realizowanych w trakcie procesu kształcenia z zadaniami realizowanymi
podczas praktyk;
• Zapewnienie odpowiedniej liczby
instytucji, w których można zrealizować
praktykę wraz z bieżącą ich weryfikacją;
• Szczegółowe określenie obowiązków, które powinny zostać zrealizowane
w trakcie praktyki – zarówno w odniesieniu do studentów, jak i instytucji przyjmujących;
• Zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad prawidłowym przebiegiem praktyki zarówno wobec studenta, jak i instytucji przyjmującej;
• Stosowanie przejrzystego procesu
zaliczania praktyk z uwzględnieniem osiągania odpowiednich efektów kształcenia.
W celu zapewnienia zgodności oczekiwań studentów wobec staży instytucje, które je organizują, powinny zwrócić szczególną uwagę na:
• Zapewnienie odpowiedniej opieki
merytorycznej, w tym możliwości udziału
w szkoleniach i przede wszystkim włączenie stażysty w realizację realnych projektów i procesów;
• Precyzyjne określenie zakresu obowiązków z uwzględnieniem udokumentowanej dodatkowej działalności i dotychcza-
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sowego doświadczenia stażysty;
• Zapewnienie odpowiedniej wartości
edukacyjnej stażu;
• Perspektywę możliwości zatrudnienia osób przyjmowanych na staż;
• Oferowanie referencji po ukończeniu stażu.
Niewątpliwie przeprowadzonego badania nie można uznać w żaden sposób za
reprezentatywne dla ogółu społeczności
studenckiej. Nie mniej jednak, nawet tak
niewielka dyskusja panelowa pozwoliła
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na sformułowanie pewnych wniosków,
które mogą stanowić podstawę do dalszej
refleksji oraz dyskusji, celem konkretyzacji
uwzględniającej specyfikę i potrzeby danej
społeczności akademickiej. Zwraca również uwagę fakt, iż zastosowana metoda
badawcza, pozwala na uzyskanie pogłębionych informacji o charakterze jakościowym, które mogą stanowić punkt wyjścia
do podejmowania decyzji w zakresie stosowanej polityki w odniesieniu do praktyk
i staży studenckich.
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Tadeusz Wallas
Paweł Antkowiak
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunek „Zarządzanie państwem”–
czyli rzecz o kształceniu dualnym
w obszarze nauk społecznych

W

XXI wieku wyczerpała się statyczna formuła
prowadzenia
studiów,
a więc całkowicie autonomicznie przez uczelnię. Podobnie jak
w innych sferach życia społeczno-gospodarczego, tak i w szkolnictwie wyższym należy w większym stopniu włączać zewnętrzne podmioty do procesu
dydaktycznego, w tym sektor publiczny,
prywatny oraz społeczny. Wydaje się, że
współpraca międzysektorowa w zakresie
realizacji procesu kształcenia może przynieść wymierne efekty w postaci wzrostu
szans zawodowych na rynku pracy przyszłych absolwentów. Dobór tych sekto-

rów nie jest przypadkowy, bowiem każdy
z nich posiada inne umocowanie prawne, zakres kompetencji, doświadczenie,
cel funkcjonowania, inne zasoby materialne i niematerialne. Pomysł jest stosunkowo prosty, każdy z nich dokłada swoją część merytoryczną do powstającego
projektu dydaktycznego – taką, w której
posiada największe kompetencje oraz jest
w stanie przyjąć na siebie pewne zobowiązania. Nie ulega również wątpliwości, że
w nowej perspektywie finansowej Unii
Europejskiej 2014-2020 znalazły się środki
finansowe, które właściwie spożytkowane
mogą się stać impulsem dynamizującym
proces dydaktyczny, zwiększając tym sa-
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mym szanse zawodowe absolwentów studiów o profilu praktycznym.
Jednym ze sposobów na upraktycznienie procesu kształcenia przez szkoły
wyższe może być dualny model nauczania, który jest dobrze znany w ramach
kształcenia zawodowego, słabo natomiast
rozpoznany na poziomie wyższym. Taki
system kształcenia staje się także efektywnym mechanizmem zatrudniania przyszłych absolwentów.
Kształcenie dualne to najprościej rzecz
ujmując zdobywanie wiedzy teoretycznej
w szkole lub na uczelni, a umiejętności wykonywania zawodu na stanowiskach w firmach pod kierownictwem opiekunów praktyk/staży1. Czy
tego rodzaju model można zastosować
w kształceniu na poziomie wyższym?
W naszym przekonaniu niewątpliwie tak.
Odwołując się do przepisów prawa odnoszących się do modelowania procesu kształcenia na poziomie wyższym warto przypomnieć, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym2 uczelnie współpracują
z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
w szczególności w zakresie prowadzenia
badań naukowych i prac rozwojowych
na rzecz podmiotów gospodarczych,
a także przez udział przedstawicieli pracodawców w opracowywaniu programów
kształcenia i w procesie dydaktycznym.
Z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r.
w sprawie warunków prowadzenia stu-

diów na określonym kierunku i poziomie kształcenia3 wynika natomiast, że
zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, przewidziane w programie studiów dla profilu
praktycznego, powinny odbywać się
w warunkach właściwych dla danego
zakresu
działalności
zawodowej
i umożliwiać bezpośrednie
wykonywanie odpowiednich czynności praktycznych przez studentów. Dodatkowo
zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym na kierunku
o profilu praktycznym powinny być prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza
uczelnią, adekwatne do prowadzonych
zajęć. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni jest również zobowiązana zapewnić studentom właściwy tryb odbywania praktyk przewidzianych w programie
kształcenia. Ponadto zgodnie z obowiązującym prawem warunkiem ubiegania się
o status Krajowego Naukowego Ośrodka
Wiodącego jest m.in. prowadzenie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym4.
Wszystkie poczynione wyżej uwagi można w łatwy sposób odnieść
do
kierunków
studiów
proponowanych w ramach nauk przyrodniczych czy inżynieryjno-technicznych.
W naszej ocenie powyższe uwagi można jednak odnieść również do kształcenia w obszarze nauk humanistycznych,
3

A. Dziedziczak-Foltyn, K. Brzeziński, Kształcenie zawodowe i kształcenie dualne w Polsce i województwie łódzkim. Stan i perspektywy rozwoju. Analiza
danych zastanych, Łódź 2013, s. 54-58.
1

2
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Dz. U. 2005 Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.

Dz. U. 2011 Nr 243, poz. 1445 z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie kryteriów, warunków i trybu ubiegania się o nadanie
statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (Dz. U. 2011 Nr 192, poz. 1142 z późn. zm.).
4
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a przede wszystkim nauk społecznych.
Dobrze się stało, że Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego dostrzega potrzebę zwiększenia roli praktyk i staży studenckich oraz konsultuje swoje zamierzenia
ze społecznością akademicką. Jest o tyle
istotne, że w Polsce powstają już projekty
dydaktyczne, które wychodzą naprzeciw
wymaganiom rynku pracy proponując innowacyjne kształcenie na poziomie wyższym. Przykładem takiego projektu jest
kierunek studiów zarządzanie państwem
prowadzony przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Pomysł na utworzenie kierunku powstał
w 2009 roku, kiedy to Wydział był organizatorem konferencji „Uniwersytet XXI wieku. Kierunki i uwarunkowania rozwoju”5.
W jej trakcie dyskutowano z zaproszonymi pracodawcami nad programami
studiów prowadzonych na Wydziale.
Rezultatem tej dyskusji było wdrożenie
do planu nauczania przedmiotów, które
zwiększają umiejętności interpersonalne
przyszłych absolwentów oraz podnoszą
ich mobilność na rynku pracy. Dyskutowano również o potrzebie nowego podejścia do dydaktyki na poziomie wyższym,
która w większym stopniu integrować będzie Uniwersytet z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Program kształcenia powstał na bazie
wieloletniego doświadczenia naukowo-dydaktycznego Wydziału oraz w wyniku
konsultacji społecznych, w tym ze studentami, absolwentami, pracodawcami prywatnymi oraz instytucjami publicznymi.

Nowo powstały kierunek jest również rezultatem współpracy Wydziału z przedstawicielami pracodawców skupionymi
w Społecznej Radzie Programowej, która
jest organem doradczym działającym przy
Dziekanie Wydziału Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa UAM6.
Kierunek zarządzanie państwem to
innowacyjna propozycja kształcenia na
poziomie zawodowym, która stanowi odpowiedź na oczekiwania młodych ludzi
oraz na aktualną sytuację na rynku pracy.
W dzisiejszych czasach od absolwenta studiów wyższych wymaga się bowiem nie
tylko wiedzy, ale również praktycznych
umiejętności oraz doświadczenia. Proponowana inicjatywa wychodzi naprzeciw
tym wymogom.
Studia pierwszego stopnia na tym kierunku trwają trzy lata. Na pierwszym
roku studenci wyposażeni zostają w podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania państwa. Autorzy programu starali
się połączyć najnowsze ustalenia teorii
zarządzania z nauką o państwie i polityce oraz mechanizmach jego funkcjonowania. Jednakże począwszy od drugiego
roku studiów integralnym elementem
procesu kształcenia będą zajęcia praktyczne prowadzone w instytucjach publicznych działających na terenie Wielkopolski
w wymiarze dwóch dni tygodniowo. Student będzie odbywał praktykę w takiej instytucji przez dwa dni w ciągu kolejnych
trzydziestu tygodni w okresie od października do czerwca danego roku akademickiego pod kierownictwem opiekuna wskazanego przez jej szefa oraz tutora

http://wnpid.amu.edu.pl/pl/main/42-aktualnoci/konferencje-seminaria-imprezy/347-uniwersytet-xxiw.html, 24.05.2014 r.

ahttp://wnpid.amu.edu.pl/pl/wnpid-rada-programowa.html, 24.05.2014 r.
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6
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wyznaczonego przez Wydział. Korzyścią
dla instytucji publicznej, która przystąpi
do współpracy, będzie niewątpliwie
dyspozycyjny młody człowiek, chłonny wiedzy i chcący uczyć się nie tylko
w standardzie akademickim, ale również
profilu praktycznym. Skutkiem nawiązanej współpracy przy organizacji zajęć
praktycznych trwających dwa lata może
być zaliczenie praktykanta, a w przyszłości absolwenta do rezerwy kadrowej danej
jednostki.
Wydaje się, że kadra dydaktyczna
Wydziału w połączeniu z praktycznym
doświadczeniem pracowników danej instytucji wykształci absolwenta, który po
zakończeniu studiów będzie w stanie skutecznie podjąć zatrudnienie. W zamyśle
pomysłodawców powinno to ułatwić młodym ludziom odnalezienie się na coraz
bardziej wymagającym rynku pracy.
Do współpracy zaproszono więc
wszystkie najważniejsze instytucje publiczne z terenu całej Wielkopolski. Do tej
pory podpisano ponad 40 umów dotyczących współpracy, a kolejnych 10 jest
w przygotowaniu7. Wszystko to daje nam
realne podstawy do tego aby stwierdzić, że
połączenie wiedzy akademickiej z zajęciami warsztatowymi prowadzonymi w instytucji publicznej przez pełne dwa lata
akademickie w systemie ciągłym są realną szansą na wzmocnienie szans zawodowych naszych absolwentów. Co warte jest
szczególnego podkreślenia – dobór instytucji nie jest przypadkowy. Studenci będą
Więcej na stronach: www.zarzadzanie-panstwem.pl oraz www.wnpid.amu.edu.pl/pl/
zarzadzanie-panstwem.
7
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bowiem kierowani na praktykę zgodną ze
specyfiką kształcenia na kierunku studiów
oraz w zgodzie z wybraną specjalnością.
Rekrutacja na praktykę składa się
z dwóch etapów – weryfikacji średniej
ocen oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Program praktyk w danej instytucji jest dostosowany do jej możliwości kadrowych
i lokalowych oraz koordynowany dwutorowo – przez tutora z ramienia Wydziału oraz opiekuna praktykanta ze strony
instytucji. Stały kontakt instytucji i Wydziału w kwestii realizacji praktyki przez
studenta gwarantuje jej wysoką jakość
oraz szybką i skuteczną interwencję w sytuacji, gdyby jej przebieg został z jakiegoś
powodu zakłócony. Przyjęcie na praktykę
nakłada na studenta szereg nowych wymogów, których spełnienie warunkuje
zaliczenie całego cyklu dydaktycznego.
Zamierzeniem pomysłodawców jest również poszerzenie w przyszłości spektrum
instytucji współpracujących o sektor społeczny oraz gospodarczy, co będzie związane z planowanym uruchomieniem nowych specjalności.
Okazało się, że taka formuła kształcenia spotkała się ze zrozumieniem
i nawet entuzjastycznym przyjęciem ze
strony interesariuszy zewnętrznych. Wielu z nich podpowiadało również jak przygotować cały cykl odbywania praktyki.
Trzeba więc stwierdzić, że już na etapie
planowania i organizowania całego systemu, wkład otoczenia społeczno-gospodarczego był znaczący.
Cieszy również to, że ta innowacyjna
propozycja spotkała się z zainteresowaniem kandydatów na studia. W roku aka-
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Kierunek „Zarządzanie państwem”– czyli rzecz o kształceniu dualnym w obszarze nauk społecznych

demickim 2013/2014 uruchomiony został
bowiem pierwszy rok na omawianym
kierunku studiów. Co bardzo cenne, sami
studenci za pośrednictwem opiekuna roku
aktywnie włączyli się w proces programowania systemu praktyk studenckich
wskazując potencjalne miejsca odbywania
praktyki, które zgodne są z ich interesami
życiowymi. Dzięki temu, studenci będą
odbywać praktyki w najbardziej znanych
instytucjach w samym Poznaniu i okolicznych miejscowościach, ale również
w mniejszych gminach, starostwach powiatowych, jak też w bardziej wyspecjalizowanych jednostkach wskazanych bezpośrednio przez samych studentów. Nie
ulega więc wątpliwości, że w omawianym
przypadku mieliśmy do czynienia ze swoistego rodzaju synergią. Nowy kierunek
studiów stał się wypadkową doświadczenia Wydziału, oczekiwań studentów,
wymagań rynku pracy oraz sugestii pracodawców.
Kształcenie dualne jest przedsięwzięciem trudnym pod względem logistycznym, ale również wymagającym pod
względem finansowym. Nie ulega wątpliwości, że organizacja staży i praktyk
u potencjalnego pracodawcy jest wartością
samą w sobie, jednakże dodatkowe środki
finansowe, które pozwoliłyby praktykantom uzyskać np. ekwiwalent pieniężny
rekompensujący im trud związany z realizacją zajęć akademickich w murach Uniwersytetu oraz praktycznych w siedzibie
instytucji niewątpliwie wzmocniłyby ten
projekt dydaktyczny. Ponadto należy zauważyć, że przyjęcie na praktykę studenta
jest wartością dla instytucji publicznej, ale
równolegle jest też pewnym obciążeniem,

które wiąże się ze zorganizowaniem realnego stanowiska pracy dla studenta, a także nałożeniem dodatkowych obowiązków
na pracownika, który będzie pełnił rolę
opiekuna praktykanta. Sytuacja finansowa Uniwersytetu oraz możliwości własne Wydziału nie pozwalają na realizację
tego postulatu. Pomysłodawcy poszukują
więc intensywnie zewnętrznych środków
finansowych, które pozwoliłyby wzmocnić projekt dydaktyczny o ten właśnie element.
Czy ten projekt można nazwać kształceniem dualnym –absolutnie tak, chociaż
sami pomysłodawcy podchodzą do tego
zagadnienia z pewną doza nieśmiałości.
Dobrze by się stało, gdyby w budżecie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
znalazły się środki finansowe na projekty
dydaktyczne w zakresie nauk społecznych,
które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom
rynku pracy i samych studentów. Może
warto byłoby także przeprowadzić badania
pilotażowe, które mogłyby dać odpowiedź
na pytanie: W jaki sposób ze środków publicznych wspierać projekty dydaktyczne
w ramach nauk społecznych, które dają
realną szansę na płynne wejście na rynek
pracy przyszłym absolwentom danego kierunku? Sytuacja jest bardzo dynamiczna
i, jak się wydaje, tego rodzaju propozycji
w naukach społecznych powstawać będzie
coraz więcej. Należy mieć nadzieje, że osoby dysponujące pieniądzem publicznym
w szkolnictwie wyższym dostrzegą potencjał tkwiący w innowacyjnych projektach
dydaktycznych, w tym tych odwołujących
się do dualnego modelu kształcenia, jak ma
to miejsce w przypadku kierunku studiów
zarządzanie państwem.
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Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk
– realia realizacji staży i praktyk
w Polsce oraz potrzeba kształcenia
praktycznego wysokiej jakości

W

ybory dotyczące ścieżki
kształcenia oraz późniejszej
kariery zawodowej są niełatwym zadaniem, zwłaszcza
dla grupy osób młodych. Edukacja w początkowych etapach dostarcza wiedzy ogólnej
i kompetencji pozwalających na późniejsze
zawężanie profilu kształcenia, jednak sam
obszar ewentualnego poradnictwa edukacyjnego i zawodowego wydaje się być jeszcze
mało rozwinięty lub po prostu niedostępny
dla większości młodzieży, która nie kształci
się w szkołach zawodowych. Mimo to, ostatnie lata przyniosły poprawę tej sytuacji i coraz
większa świadomość społeczeństwa na temat
silnej zależności między edukacją a później-

szym znalezieniem pracy zdaje się przynosić
pierwsze efekty. Tegoroczne badanie PwC1
pokazuje, że 62% młodzieży uczęszczającej
do szkół średnich ma już sprecyzowane plany
zawodowe. Jeszcze bardziej świadomą swojej
ścieżki zawodowej grupą zdają się być studenci – w grupie tej jedynie 17% nie ma określonych planów zawodowych, ale w grupie badanych absolwentów wskaźnik ten wzrasta
do poziomu 25%. Oznacza to również, że co
czwarty absolwent, po zakończeniu edukacji

Badanie przeprowadzone na próbie 2474 osób,
w tym: 55% studentów, 18% absolwentów, 27% uczniów szkół średnich. Źródło: www.pwc.pl/pl_PL/
pl/publikacje/assets/wybory-zawodowe-2014-raport-pwc.pdf.
1
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formalnej nie wie, czym mógłby się zajmować
i jak zbudować lub rozwijać swoją ścieżkę zawodową. Jest to niepokojący wynik zważywszy na to, że w kluczowym momencie przechodzenia z etapu edukacji na rynek pracy,
po uzyskaniu wykształcenia i w większości przygotowaniu się do usamodzielnienia się, aż
¼ absolwentów w dalszym ciągu nie ma sprecyzowanych planów zawodowych. Wynikać
to może ze zderzenia się absolwenta z rzeczywistością rynku pracy, kiedy weryfikowana
jest przydatność kierunkowego wykształcenia
i zdobytej wiedzy z potrzebami rynku pracy.
Sytuację mogłyby poprawić praktyki i staże
wysokiej jakości, które umożliwią weryfikację
założeń studentów odnośnie pracy jeszcze na
etapie kształcenia. Wyniki dotychczasowych
czterech edycji badania Bilans Kapitału Ludzkiego2 wskazują, że problemy pracodawców
ze znalezieniem odpowiednich pracowników rosną – w 2010 roku na takie utrudnienia
wskazało 75% pracodawców, a w 2013 roku
już 78% badanych. Na rynku pracy bardzo
wyraźny jest rozdźwięk między podażą a popytem kompetencji, co ma swoje źródło m.in.
w niedostatecznym przygotowaniu uczniów
i studentów do realiów rynku pracy. Badanie przeprowadzone przez PSZK3 w 2013
roku wskazało, że tylko ok. 35% studentów
uważa, że program studiów (obowiązkowe
zajęcia i praktyki) dobrze przygotowują ich
do podjęcia pierwszej pracy po studiach (ryc.
1), a cytowane już badanie PwC z 2014 roku
dostarczyło kolejnych informacji na temat
subiektywnej opinii studentów w tym temacie – 30% studentów i aż 52% absolwentów
Badanie Bilans Kapitału Ludzkiego, edycja
I-IV, źródło: bkl.parp.gov.pl/raporty.
2

Badanie ankietowe na próbie 1630 studentów
uczelni z całej Polski przeprowadzone w okresie
maj-sierpień 2013.
3

44

stwierdziło, że uczelnia nie przygotowała lub
zdecydowanie nie przygotowała ich do pracy. Również z badania PSZK dowiadujemy
się , że ponad 50% respondentów uważa, że
raczej nie zdobywa lub w ogóle nie zdobywa
doświadczenia zawodowego w danej branży,
istotnego z punktu widzenia wejścia na rynek
pracy (ryc. 2). Te ostatnie niepokojąco wysokie
wyniki wyraźnie pokazują jak duża jest potrzeba podjęcia działań wszystkich zaangażowanych stron, aby w efekcie doprowadzić do
lepszego dopasowania podaży do popytu na
rynku pracy. Nie uda się to bez współpracy
środowiska uczelnianego, samych studentów
oraz pracodawców, a dzięki włączeniu w ten
dialog również strony rządowej i właściwych
Ministerstw możliwe będzie uruchomienie
mechanizmów, które będą wsparciem takich
działań w skali makro i prowadzić będą do
zmian systemowych.
Aspektem, który wybija się w wynikach badań prowadzonych na grupie osób młodych,
a dotyczących kształcenia i wchodzenia na rynek pracy jest zbyt mała liczba zajęć praktycznych oraz samych praktyk studenckich lub
zawodowych jak również staży. Postrzeganie
praktyk i staży jako elementu o niewielkim
walorze edukacyjnym lub o słabej jakości jest
powszechne w większości krajów Unii Europejskiej i było ono jednym z argumentów za
intensyfikacją działań Komisji Europejskiej
w obszarze działań prowadzących do stałego
zatrudnienia osób młodych. W ramach seminariów, spotkań i konsultacji prowadzonych
przez PSZK w 2012 i 2013 roku, w których
uczestniczyli pracodawcy, przedstawiciele szkół, uczelni i urzędów pracy, wzajemna
współpraca oraz obszar staży i praktyk oferowanych osobom w wieku 15-29 okazały
się aspektami, które potencjalnie przyniosą
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najlepsze i najszybsze efekty w kontekście
minimalizowania bezrobocia w grupie osób
młodych, a przede wszystkim jego zapobiegania. Wszyscy interesariusze zgodni byli, że
aby zmiany przyniosły efekty należy postawić

na zacieśnienie współpracy środowisk biznesu i edukacji, która może być realizowana na
wielu płaszczyznach, m.in. jako wspólna praca nad programami staży i praktyk wysokiej
jakości, tj. o wysokim walorze edukacyjnym.
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Z inicjatywy firm zrzeszonych w PSZK,
w 2013 roku przy uwzględnieniu najlepszych rynkowych praktyk oraz rekomendacji Komisji Europejskiej powstał zbiór
norm i standardów organizacji i realizacji
staży i praktyk, który zapewni ich wy-
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soką jakość. Polskie Ramy Jakości Staży
i Praktyk to zbiór wytycznych w sześciu
obszarach, których realizacja zagwarantuje wysoki walor edukacyjny kształcenia
praktycznego młodych, spójnego z potrzebami rynku pracy.
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Wraz z powstaniem Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk, PSZK opracowało również Informator4, który szczegółowo objaśnia poszczególne obszary i punkty zawarte
w ramach i wspiera podmioty oferujące
staże i praktyki w ich odpowiednim zaplanowaniu. W listopadzie 2013 roku PSZK
uruchomiło również Program Polskich
Ram Jakości Staży i Praktyk, który skupia
działania informacyjno-promocyjne, świadomościowe oraz edukacyjne w obszarze
staży i praktyk, wchodzenia młodych na
rynek pracy oraz aktywizacji zawodowej
młodych poprzez staże i praktyki wysokiej jakości. Dla uzyskania realnych efektów społeczno-gospodarczych potrzebne
są szeroko zakrojone, długofalowe działania, dlatego też inicjatywy podejmowane w Programie kierowane są do różnych
środowisk: pracodawców, studentów,
uczniów i absolwentów, ośrodków akademickich, strony rządowej i mają różnorodny charakter. W Programie przyznawany
jest także Znak Jakości. Otrzymują go programy staży i praktyk realizowane przez
firmy zgodnie z wytycznymi podanymi
w Ramach Jakości.
Współpraca biznesu z edukacją przejawiająca się w organizacji praktyk i staży
o wysokim walorze edukacyjnym pozwala
uczniom i studentom na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych i późniejsze, bardziej świadome wybory dotyczące branży, obszaru czy firmy, z którą
chcieliby związać swoją ścieżkę kariery.
Dobrze zaplanowane staże i praktyki, zarówno te powiązane z programem studiów
Dokument Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk
wraz z Informatorem dostępne są na stronie
Programu Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk:
www.stazeipraktyki.pl.
4

jak i wolnorynkowe, które uwzględniają
potrzeby wszystkich stron, zaprocentują
zbliżeniem się środowisk odpowiedzialnych za kształcenie praktyczne osób młodych. Działaniom tym sprzyjają zmiany
legislacyjne, jak wprowadzenie działań
wspierających osoby młode poprzez inicjatywę Gwarancje dla młodzieży, którą
zaproponowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej czy też nowelizacja ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym i propozycje zwiększania liczby i wymiaru praktyk
studenckich na poszczególnych profilach
kształcenia czy uczelniach.
Program Polskich Ram Jakości Staży
i Praktyk jest platformą wymiany wiedzy
i doświadczeń między pracodawcami,
szkołami i uczelniami oraz uczniami
i studentami. Umożliwia dialog środowisk
a dodatkowo upowszechnia ogólnopolski
standard kształcenia praktycznego wysokiej jakości, realizując przy tym działania
edukacyjne dla młodych i pracodawców
oraz informacyjno-promocyjne w postaci
kampanii społecznych. Aktywizacja młodych w obszarze rozwoju zawodowego
jest realizowana w szczególności poprzez
bezpośrednią współpracę z Akademickimi
Biurami Karier, pracodawcami i organizacjami studenckimi. Jednocześnie prowadzone są coroczne badania opinii studentów dotyczące wchodzenia młodych na
rynek pracy, planów zawodowych i jakości staży i praktyk.
Do współpracy przy Programie Polskich
Ram Jakości Staży i Praktyk serdecznie
zapraszamy jednostki uczelniane zainteresowane nawiązaniem efektywnych kontaktów z pracodawcami, dobrych praktyk
w zakresie docierania do praktykodaw-
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ców oraz Akademickie Biura Karier, które
chcą upowszechniać ideę realizacji wysokiej jakości staży i praktyk wśród studentów i absolwentów.
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Kontakt:
program@stazeipraktyki.pl
www.stazeipraktyki.pl
www.pszk.pl
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