Katedra sociálnej práce
Pedagogická fakulta
UNIVERZITA MATEJA BELA
Ružová ulica 13, 97411 Banská Bystrica

PORTFÓLIUM O ABSOLVOVANEJ PRAXI
ŠTUDIJNÝ PROGRAM
EKONOMIKA A MANAŽMENT SOCIÁLNEJ PRÁCE – BC.
EXTERNÉ ŠTÚDIUM

Meno a priezvisko
študenta/študentky:

Typ praxe

Názov špecializovaného výučbového Podpis tútora/tútorky
zariadenia

Odborná prax 1
(120 h)

Odborná prax 2
(120 h)
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Prehľad a systém odborných praxí
pre bakalársky študijný program
Ekonomika a manažment sociálnej práce na PF UMB

NÁZOV
PRAXE

ROČNÍK

ROZSAH
PRAXE

SEMESTER

ZAMERANIE

VEDÚCI PRAXE

Mgr. Jana
Šolcová, PhD.

PhDr. Michaela
Šavrnchová, PhD.

Odborná
prax 1

1.

120 h

Letný

Zariadenia
sociálnych služieb,
zariadenie SPOD
a SK, mimovládne
organizácie

Odborná
prax 2

3.

120 h

Letný

ÚPSVaR, VÚC,
obce, MsÚ

Ak v predpísanej organizácii študent/študentka pracuje ako asistent/asistentka sociálnej
práce alebo sociálny pracovník/sociálna pracovníčka je mu/jej možné 1x v priebehu Bc.
štúdia prax uznať, stačí predložiť: potvrdenie od zamestnávateľa a náplň práce.

Ak v predpísanej organizácii študent/študentka pracuje ako dobrovoľník/dobrovoľníčka je
mu/jej možné 1x v priebehu Bc. štúdia prax uznať, stačí predložiť: potvrdenie o
dobrovoľníctve.
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Povinnosti študentov a študentiek na odbornej praxi:
Študenti a študentky sú povinní:
a) dodržiavať pracovnú morálku na pracovisku, kde budú vykonávať odbornú prax, plniť si
povinnosti vyplývajúce z obsahovej náplne odbornej praxe.
b) rešpektovať pokyny kompetentných pracovníkov/čok organizácie, ktorí/é budú
zabezpečovať odbornú prax.
c) pred nástupom na odbornú prax sa povinne podrobia vstupnej inštrukcii o zásadách
bezpečnosti a ochrany, ktoré prevedie bezpečnostný technik/čka v zmysle príslušných
ustanovení.
d) dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na pracovisko, kde vykonávajú odbornú prax.
e) zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri výkone odbornej praxe.
f) počas výkonu odbornej praxe podliehajú tútorovi/ke praxe na pracovisku, na ktorom
prax vykonávajú a riadia sa jeho/jej pokynmi.
g) náklady spojené s výkonom praxe (stravovanie, ubytovanie, cestovné a iné) znášajú
študenti/ky vykonávajúci/e odbornú prax.
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