Słowniczek podstawowych pojęć:

Praktyki studenckie – obowiązkowe praktyki przewidziane jako część procesu kształcenia studentów na
poszczególnych kierunkach kształcenia przez przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572
z późn. zm.) Praktyki studenckie nie są stażami i praktykami dla absolwentów czy osób bezrobotnych, ani
świadczeniami wolontariuszy.
Urzędy oraz jednostki podległe i nadzorowane przez Ministrów – realizujące praktyki studenckie – jednostki
sektora finansów publicznych wchodzące w skład administracji rządowej, zobowiązane przez Radę Ministrów do
realizacji praktyk studenckich. Obejmują m.in. wszystkie urzędy wchodzące w skład systemu służby cywilnej. Nie
obejmują jednostek samorządu terytorialnego i spółek skarbu państwa.
Ramy jakości w zakresie prowadzenia praktyk studenckich w administracji rządowej – dokument
stanowiący załącznik do Zaleceń RM z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie praktyk w administracji rządowej.
Określają standardy organizowania praktyk w administracji w 2015 r. w 5 podstawowych obszarach.
Centralna Baza Ofert Pracy (CBOP) - baza dostępna na stronie oferty.praca.gov.pl, zawierająca oferty
praktyk, publikowane przez urzędy oraz podległe lub nadzorowane jednostki organizacyjne.
Instrukcja – instrukcja wypełniania ofert praktyk w CBOP.
Ramowy program praktyki – zalecany dokument roboczy i pomocniczy - przygotowywany przez urząd dla
każdej oferty praktyki, stanowiący podstawę sformułowania ofert praktyki na CBOP oraz późniejszych ustaleń
z uczelnią. Ramowy program określa zakres działań urzędu/jednostki organizacyjnej w stosunku do praktykanta
(w tym jego zadań), działań komórek urzędu i jednostki i odpowiedzialności pracowników organizatora praktyki.
Program praktyki - dokument opracowywany przez uczelnie na podstawie programu kształcenia na danym
kierunku studiów. Program praktyki jest opracowywany indywidualnie dla każdego studenta i stanowi załącznik
do skierowania do odbycia praktyki.
Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (KRK) opis, poprzez określenie efektów kształcenia,
kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolnictwa wyższego. KRK wykorzystują uczelnie do
sformułowania programu praktyki dla studenta danego kierunku kształcenia. KRK określone są przez Ministra
Nauki I Szkolnictwa Wyższego w drodze rozporządzenia.
Porozumienie – pisemne uzgodnienie pomiędzy uczelnią a urzędem/jednostką dotyczące wykorzystania ofert
praktyk przez uczelnię.
Kryteria selekcji – kryteria, za pomocą których urzędy i jednostki dokonują wyboru studentów na praktyki.
Skierowanie do odbycia praktyki – pisemna odpowiedź uczelni na ofertę praktyki opublikowaną przez
urząd/jednostkę, kierowana do urzędu/jednostki. Zawiera szczegółowy program praktyki studenckiej
zaakceptowany przez uprawniony organ uczelni i uzgodniony z urzędem oraz CV kandydata.

Dokumenty wzorcowe – przykładowe dokumenty do wykorzystania w trakcie realizacji programu praktyk
studenckich. Urzędy mogą stosować własne dokumenty, o ile zawierają one najważniejsze informacje, istotne dla
przebiegu i dokumentowania praktyki.
Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) - zbiór witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty
wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje w postaci elektronicznej. .

