Ogólne zasady odbywania praktyk (ćwiczeń)
wykopaliskowych przez studentów archeologii Instytutu Prahistorii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
(informacja dla kierowników praktyk i studentów)
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1. Zasadniczym celem, odbywanych po kolejnych latach studiów: I–II rok studiów
licencjackich – półtoramiesięcznych, I rok studiów magisterskich – miesięcznych
praktyk wykopaliskowych, jest przygotowanie studenta do samodzielnego
prowadzenia badań terenowych po zakończeniu nauki.
2. Obecny program studiów dwustopniowych (licencjackich i magisterskich) przewiduje
w sumie nie mniej niż 4 miesiące (160 godzin rozliczeniowych przypadających na
każdy miesiąc) praktyki obowiązkowej. Odpowiednio do tego celu dostosowany
powinien być etapowo rozszerzany zestaw czynności powierzanych praktykantowi w
zakresie:
a) eksploracji,
b) techniki pomiarów,
c) dokumentacji rysunkowej,
d) inwentaryzacji materiałów źródłowych,
e) dokumentacji opisowej,
f) organizacji pracy,
przy uwzględnieniu indywidualnych predyspozycji studenta.
Obowiązkiem instytucji przyjmującej studenta na praktykę jest:
a) zapewnienie warunków właściwego przebiegu praktyki,
b) sformułowanie — przez kierownika badań (i zarazem praktyki), który staje się
aktywnym uczestnikiem procesu dydaktycznego — programu praktyki zgodnego z
określonym powyżej ogólnym celem i harmonogramem, przy uwzględnieniu
specyfiki badanego stanowiska.
Obowiązkiem praktykanta jest wykonywanie zadań wynikających z programu praktyki i
związanych z tym poleceń kierownika badań (praktyki).
Uniwersytet, w zależności od otrzymanych środków, wypłaca praktykantowi miesięczną
dietę lub jedynie jej część (nie dotyczy to studentów odbywających praktykę w miejscu
stałego zamieszkania, za granicą oraz zatrudnionych na podstawie umowy o pracę).
Warunkiem zaliczenia praktyki jest przedłożenie instytutowemu opiekunowi praktyk
studenckich, w nieprzekraczalnym terminie do 18 września danego roku:
a) sprawozdania z praktyki (wg załączonego kwestionariusza), zaakceptowanego i
potwierdzonego podpisem/pieczątką kierownika praktyki,
b) opinii kierownika praktyki wraz z oceną na stopień (na załączonym formularzu).
Wszelkie zmiany dotyczące miejsca i czasu odbywania praktyki muszą być uprzednio
uzgodnione z opiekunem praktyk studenckich. Nie będą tolerowane żadne samowolne
zmiany.
Ze względów praktycznych sprawozdanie należy złożyć do wglądu kierownikowi badań i
uzyskać jego opinię przed wyjazdem z ekspedycji wykopaliskowej.

