Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 200/2014
Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW
z dnia 23 czerwca 2014 r.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
Instytut Archeologii
PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH
KIERUNEK: archeologia
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia studentów na kierunku archeologia.
2. Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk wraz z Dyrektorem Instytutu Archeologii UKSW podają corocznie do
wiadomości studentom informacje o organizacji praktyk terenowych oraz o wymaganiach programowych,
dotyczących praktyk na kierunku archeologia.
§2
1. Praktyki w formie ćwiczeń terenowych obejmują:
a) dla studiów I stopnia:


ćwiczenia wykopaliskowe,



ćwiczenia z niedestrukcyjnych metod archeologicznych oraz obsługi aparatury geodezyjnopomiarowej i fotograficznej w archeologii,



ćwiczenia w formie objazdu naukowego;

b) dla studiów II stopnia:


ćwiczenia wykopaliskowe,



ćwiczenia w formie objazdu naukowego.

2. Praktyki dla studiów I stopnia na kierunku archeologia obowiązują w wymiarze nie mniejszym niż 12
tygodni, a dla studiów II stopnia w wymiarze 6 tygodni.
3. Szczegółowy wymiar czasowy poszczególnych praktyk, ich rodzaj i terminy ich realizacji w danym roku
akademickim są określane w programie i planie studiów na kierunku archeologia.
4. Praktyki należy odbyć w terminie wskazanym w planie studiów – studenci studiów I stopnia po I i po II
roku studiów; studenci studiów II stopnia po I roku studiów.
5. Zaliczenie praktyki wpisuje się do indeksu, karty egzaminacyjnej oraz systemu USOS.
II. Organizacja i przebieg praktyk
§3
1. Dyrektor Instytutu Archeologii UKSW wraz z Pełnomocnikiem Dziekana ds. praktyk w celu realizacji
praktyk dla kierunku archeologia wyznaczają opiekunów poszczególnych praktyk.
2. Dyrektor Archeologii UKSW oraz Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk powierzają opiekunom
poszczególnych praktyk opiekę nad studentami, organizację praktyk oraz realizację przebiegu praktyk
zgodnie z programem praktyk i programem studiów.
3. Opiekun praktyk będący pracownikiem UKSW wykonuje swoje zadania w ramach obowiązków
nauczyciela akademickiego.

4. Do zadań opiekuna praktyk należą:


współpraca z Dyrektorem Instytutu Archeologii UKSW oraz Pełnomocnikiem Dziekana ds. praktyk,



realizacja programu dydaktycznego zgodnie z ramowym programem praktyki terenowej, planem
studiów oraz programem szczegółowym,



przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego,



zapewnienie praktykantom zgodnych z przepisami BHP warunków odbywania praktyki oraz
zakwaterowania,



wystawienie opinii o przebiegu praktyki.
§4

1. Student odbywa praktykę w miejscu, do którego zostaje skierowany przez Pełnomocnika Dziekana ds.
praktyk.
2. Dyrektor Instytutu Archeologii UKSW wraz z Pełnomocnikiem Dziekana ds. praktyk, po konsultacjach z
pracownikami Instytutu Archeologii UKSW, ogłaszają corocznie, najpóźniej do 31 maja danego roku
akademickiego, listy studentów skierowanych na praktyki na konkretne badania wykopaliskowe. Przy
konstruowaniu tych list w miarę możliwości będą uwzględniane uzasadnione wnioski studentów w
kwestii terminu odbywania praktyki.
3. Podstawową formą odbywania praktyki w formie ćwiczeń terenowych z metod wykopaliskowych jest
uczestnictwo studenta w programie praktyk organizowanych w ramach własnych badań naukowych
Instytutu Archeologii UKSW i kierowanych przez pracowników Instytutu Archeologii UKSW. W
przypadku, gdy nie jest możliwe przyjęcie studentów na praktyki w ramach własnych badań naukowych
Instytutu Archeologii UKSW, Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zapewnia dodatkowe miejsca odbywania
praktyki w instytucjach archeologicznych, z którymi UKSW związany jest umowami o współpracy
naukowo-dydaktycznej i porozumieniami w sprawie organizacji praktyk studenckich na konkretnych
badaniach wykopaliskowych.
4. Studenci archeologii kierowani są w pierwszej kolejności na praktyki w ramach własnych badań
naukowych Instytutu Archeologii UKSW, w drugiej kolejności (po wyczerpaniu miejsc na praktykach
prowadzonych przez Instytut Archeologii UKSW) na praktyki w ramach badań prowadzonych przez
instytucje, z którymi UKSW związany jest umowami o współpracy naukowo-dydaktycznej i
porozumieniami w sprawie organizacji praktyk studenckich, w trzeciej zaś kolejności na praktyki w
ramach badań prowadzonych przez instytucje, z którymi UKSW związany jest jedynie porozumieniem w
sprawie organizacji praktyk studenckich.
§5
1. Studenckie praktyki terenowe w formie ćwiczeń terenowych na kierunku archeologia organizuje i
przeprowadza Instytut Archeologii UKSW z ramienia UKSW. Nadzór nad organizacją archeologicznych
praktyk wykopaliskowych ze strony UKSW sprawuje Biuro Karier UKSW, Dyrektor Instytutu Archeologii
UKSW oraz Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk.
2. Za prawidłową organizację i przebieg archeologicznych praktyk terenowych odpowiada Kierownik
Biura Karier UKSW, Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk, Dyrektor Instytut Archeologii UKSW oraz Opiekun
praktyk na konkretnych ćwiczeniach terenowych.
3. Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk, Dyrektor Instytutu Archeologii UKSW oraz pracownicy Biura Karier
UKSW są upoważnieni do kontroli archeologicznych praktyk studenckich realizowanych w formie
ćwiczeń terenowych w celu weryfikacji zgodności przebiegu praktyk z ich programem dydaktycznym oraz
sprawdzenia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy zapewnionych przez Opiekuna praktyk.

4. Zaliczenia praktyki dokonuje Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk.
5. Po zakończeniu praktyki wykopaliskowej, najpóźniej do 21 października danego roku akademickiego,
student jest obowiązany przekazać do Biura Karier UKSW całą dokumentację praktyki wraz z jej
zaliczeniem.
III. Szczegółowe cele i efekty praktyki
§6
1. Program praktyki uzupełnia kształcenie studentów w zakresie zdobywanej wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych. Szczegółowe cele praktyk określają programy ramowe.

A. Ramowy program praktyki terenowej – ćwiczeń wykopaliskowych dla studiów
I i II stopnia:


zapoznanie praktykanta z celem badań i problematyką badawczą stanowiska;



zapoznanie praktykanta z systemem organizacji badań terenowych i warunkami bezpieczeństwa
na stanowisku archeologicznym;



zapoznanie praktykanta z systemem dokumentacji jednostek stratygraficznych (warstw i
obiektów) oraz systemem inwentaryzacji znalezisk masowych i wydzielonych;



praktyczna nauka posługiwania się instrumentami pomiarowymi (niwelator, tachimetr) w celu
wykonywania pomiarów;



praktyczna nauka eksploracji (przy zastosowaniu rozmaitych narzędzi) i dokumentacji opisowej
oraz rysunkowej obiektów i warstw;



praktyczna nauka sporządzania dokumentacji fotograficznej obiektów i warstw;



praktyczna nauka inwentaryzacji znalezisk;



praktyczna nauka rozwiązywania doraźnych problemów technicznych i organizacyjnych (np.
organizacja zaplecza badań, zarządzanie ziemią wydobytą podczas eksploracji stanowiska
archeologicznego, zabezpieczanie odsłoniętych powierzchni przed zniszczeniem, wyznaczanie tras
komunikacyjnych na stanowisku, eksploracja głębokich wykopów, utrzymywanie optymalnych
warunków wilgotności eksplorowanych powierzchni, prowadzenie badań w niesprzyjających
warunkach atmosferycznych, etc);



w miarę możliwości, zwłaszcza w przypadku studentów wyższych lat, wdrażanie praktykantów do
samodzielności w podejmowaniu decyzji badawczych na stanowisku archeologicznym;



w miarę możliwości, zwłaszcza w przypadku studentów wyższych lat, wdrażanie praktykantów do
samodzielności w organizowaniu badań, rozwiązywaniu problemów technicznych i kierowaniu
zespołami ludzkimi na stanowisku archeologicznym.

B. Ramowy program praktyki terenowej – ćwiczeń z metod niedestrukcyjnych oraz obsługi
aparatury geodezyjno-pomiarowej i fotograficznej dla studiów I stopnia:


zapoznanie studenta z metodami niedestrukcyjnymi w archeologii;



zapoznanie studenta z celem badań powierzchniowych oraz problematyką badawczą;



zapoznanie studenta z programem badawczo-konserwatorskim Archeologicznego Zdjęcia Polski
(AZP);



zapoznanie studenta z organizacją i realizacją badań powierzchniowych oraz warunkami
bezpieczeństwa podczas badań;



zapoznanie studenta z umiejętnością rozpoznawania, lokalizowania oraz identyfikowania
zabytków archeologicznych;



zapoznanie studenta
archeologicznych;

z



praktyczna
nauka
archeologicznego;

klasyfikacji



zapoznanie studenta z umiejętnością rozpoznawania i określania jednostek fizycznogeograficznych, warunków geologicznych oraz dostępności terenu;



praktyczna nauka tworzenia dokumentacji badań powierzchniowych (karta ewidencyjna
nieruchomego zabytku archeologicznego – wypełnianie Karty Ewidencji Stanowiska
Archeologicznego, dokumentacja fotograficzna, dokumentacja rysunkowa: szkic, planigrafia);



praktyczna nauka inwentaryzacji znalezisk archeologicznych;



zapoznanie studenta z opracowaniem wyników badań powierzchniowych;



praktyczna nauka obsługi aparatury geodezyjno-pomiarowej;



umożliwienie studentom nabycia umiejętności fotografowania i filmowania.

umiejętnością

lokalizowania

oraz

identyfikowania

funkcjonalno-kulturowo-chronologicznej

stanowisk
stanowiska

C. Ramowy program ćwiczeń terenowych w formie objazdu naukowego


zapoznanie studenta z muzeum archeologicznym lub działami archeologicznymi w muzeach;



zapoznanie studenta ze skansenem archeologicznymi;



zapoznanie studenta z archeologią eksperymentalną;



zapoznanie studenta z festynem archeologicznym;



zapoznanie studenta z laboratoriami specjalistycznymi;



zapoznanie studenta z organizacją, strukturą, funkcjonowaniem i działaniem muzeów, skansenów,
laboratoriów specjalistycznych, festynów i pokazów archeologicznych;



zapoznanie studenta z działalnością oświatową popularyzatorską i promocyjną instytucji i
placówek archeologicznych;



zapoznanie studenta z różnorodnymi formami prezentacji dziedzictwa archeologicznego oraz
badań archeologicznych i ich wyników;



zapoznanie i praktyczna nauka organizowania archeologicznych wycieczek i wyjazdów
plenerowych;



zapoznanie studenta z rodzajami ekspozycji muzealnych oraz z umiejętnością organizowania
wystaw, prezentacji i pokazów archeologicznych;



zapoznanie studenta z instytucjami i placówkami związanymi z systemem ochrony dziedzictwa
kulturowego i archeologicznego;



zapoznanie studenta z obiektami archeologicznymi, ich eksponowaniem w terenie oraz formami
ochrony stanowisk i obiektów archeologicznych;



zajęcia zapewniają studentom kontakt z oryginalnymi źródłami archeologicznymi, bezpośredni
kontakt z w/w instytucjami i placówkami oraz ich pracownikami.

2. Program studiów oraz program szczegółowy praktyk ogłaszany przed rozpoczęciem poszczególnych
ćwiczeń terenowych w danym roku akademickim, który ustala Dyrektor Instytutu Archeologii UKSW i
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk, odpowiedzialny za organizację praktyk w formie ćwiczeń terenowych
na kierunku archeologia.
§7
1. Efekty kształcenia dla studiów I stopnia:
Efekty kształcenia
Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji źródeł
archeologicznych
Ma podstawową wiedzę na temat surowców i materiałów
wykorzystywanych przez dawne społeczności oraz sposobów ich
obróbki i zastosowania
Ma podstawową wiedzę na temat terenowych metod pozyskiwania
źródeł archeologicznych i ich dokumentowania
Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ergonomii
Potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury badanych
archeologicznie oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i
interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia
ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie
historyczno-kulturowym
Potrafi dokonać analizy obiektu dziedzictwa kulturowego i
opracować dla niego program długoterminowej ochrony i
konserwacji, wykorzystując wiedzę teoretyczną oraz zgromadzone i
wytworzone źródła
Potrafi wyróżnić i zadokumentować opisowo, rysunkowo i
fotograficznie w terenie jednostki stratygrafii stanowiska
archeologicznego oraz przeprowadzić ich eksplorację, posługując się
różnymi narzędziami a także ustalić ich miejsce w sekwencji
stratygraficznej, jak również zadokumentować, zainwentaryzować i
poddać doraźnej konserwacji ruchome znaleziska archeologiczne
Potrafi posługiwać się pomiarowymi instrumentami geodezyjnymi
Potrafi interpretować wyniki specjalistycznych badań źródeł
archeologicznych, wyniki badań geofizycznych, prospekcji
aerofotograficznej i laserowego skanowania terenu
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne
role
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji
określonego przez siebie i innych zadania
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z
wykonywaniem zawodu archeologa i zarządcy dziedzictwa
kulturowego, jest świadom odpowiedzialności za decyzje
podejmowane w trakcie prac badawczych oraz konieczności
respektowania regulacji prawnych dotyczących prac
wykopaliskowych
Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa
kulturowego ludzkości oraz za dostarczanie społeczeństwu jego
popularnej interpretacji opartej na rzetelnej wiedzy naukowej

Symbol
AR1_W07
AR1_W14
AR1_W15
AR1_W16

Weryfikacja osiągniętych
efektów
Ocena osoby nadzorującej
praktykanta
Ocena osoby nadzorującej
praktykanta
Odpowiedni zapis z oceną
w dzienniku praktyk
Ocena osoby nadzorującej
praktykanta

AR1_U06

Ocena osoby nadzorującej
praktykanta

AR1_U12

Ocena osoby nadzorującej
praktykanta

AR1_U13

Ocena osoby nadzorującej
praktykanta

AR1_U14

Ocena osoby nadzorującej
praktykanta

AR1_U15

Ocena osoby nadzorującej
praktykanta

AR1_K02
AR1_K03

Ocena osoby nadzorującej
praktykanta
Ocena osoby nadzorującej
praktykanta

AR1_K04

Ocena osoby nadzorującej
praktykanta

AR1_K05

Ocena osoby nadzorującej
praktykanta

2. Efekty kształcenia dla studiów II stopnia:
Efekty kształcenia

Symbol

Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji źródeł
archeologicznych
Ma podstawową wiedzę na temat surowców i materiałów
wykorzystywanych przez dawne społeczności oraz sposobów ich
obróbki i zastosowania
Ma pogłębioną wiedzę na temat terenowych metod pozyskiwania
źródeł archeologicznych i ich dokumentowania oraz planowania
badań
Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ergonomii
Potrafi dokonać analizy i interpretacji różnych wytworów kultury,
stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia
nauk humanistycznych, społecznych i ścisłych
Potrafi dokonać analizy obiektu dziedzictwa kulturowego i
opracować dla niego program długoterminowej ochrony i
konserwacji, wykorzystując wiedzę teoretyczną oraz zgromadzone i
wytworzone źródła
Potrafi wyróżnić i zadokumentować opisowo, rysunkowo i
fotograficznie w terenie jednostki stratygrafii stanowiska
archeologicznego oraz przeprowadzić ich eksplorację, posługując się
różnymi narzędziami a także ustalić ich miejsce w sekwencji
stratygraficznej, jak również zadokumentować, zainwentaryzować i
poddać doraźnej konserwacji ruchome znaleziska archeologiczne
Potrafi posługiwać się pomiarowymi instrumentami geodezyjnymi
Potrafi interpretować wyniki specjalistycznych badań źródeł
archeologicznych, wyniki badań geofizycznych, prospekcji
aerofotograficznej i laserowego skanowania terenu
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne
role
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji
określonego przez siebie i innych zadania
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z
wykonywaniem zawodu archeologa i zarządcy dziedzictwa
kulturowego
Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa
kulturowego ludzkości oraz za dostarczanie społeczeństwu jego
popularnej interpretacji opartej na rzetelnej wiedzy naukowej

AR2_W07

Weryfikacja osiągniętych
efektów
Ocena osoby nadzorującej
praktykanta

AR2_W14

Ocena osoby nadzorującej
praktykanta

AR2_W15

Odpowiedni zapis z oceną
w dzienniku praktyk

AR2_W16

Ocena osoby nadzorującej
praktykanta

AR2_U06

Ocena osoby nadzorującej
praktykanta

AR2_U13

Ocena osoby nadzorującej
praktykanta

AR2_U14

Ocena osoby nadzorującej
praktykanta

AR2_U15

Ocena osoby nadzorującej
praktykanta

AR2_U16

Ocena osoby nadzorującej
praktykanta

AR2_K02
AR2_K03

Ocena osoby nadzorującej
praktykanta
Ocena osoby nadzorującej
praktykanta

AR2_K04

Ocena osoby nadzorującej
praktykanta

AR2_K05

Ocena osoby nadzorującej
praktykanta

IV. Prawa i obowiązki studenta w związku z odbywaniem praktyk
§8
1. Prawa i obowiązki studenta regulują i uściślają zapisy zawarte w załącznikach do programu praktyk
zawodowych na kierunku archeologia:


Oświadczeniu ogólnym (załącznik nr 1)



Oświadczeniu zdrowotnym (załącznik nr 2)



Zakresie obowiązków praktykanta (załącznik nr 3)



Oświadczeniu o obowiązku ubezpieczenia NNW (załącznik nr 4)



Oświadczeniu dotyczącym regulaminów (załącznik nr 5)

2. Student zobligowany jest przed przystąpieniem do odbywania praktyki do zapoznania się, podpisania i
przekazania Opiekunowi praktyk:


Oświadczenia ogólnego (załącznik nr 1)



Oświadczenia zdrowotnego (załącznik nr 2)

3. Student zobligowany jest przed przystąpieniem do odbywania praktyki do zapoznania się, podpisania i
przekazania Pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk:


Zakresu obowiązków praktykanta (załącznik nr 3)



Oświadczenia o obowiązku ubezpieczenia NNW (załącznik nr 4)



Oświadczenia dotyczącego regulaminów (załącznik nr 5)
V. Praktyki zagraniczne
§9

Zgodę na archeologiczne praktyki zagraniczne, inne niż prowadzone w ramach własnych badań
wykopaliskowych Instytutu Archeologii UKSW, a prowadzone przez instytucje, z którymi UKSW
związany jest stosownymi umowami o współpracy naukowo-dydaktycznej i porozumieniami w sprawie
organizacji praktyk studenckich lub porozumieniami w sprawie organizacji praktyk studenckich,
wydaje na wniosek studenta zaopiniowany przez promotora pracy licencjackiej lub magisterskiej
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu Archeologii UKSW.
VI. Postanowienia końcowe
§ 10
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie wewnętrzne przepisy
UKSW (Regulamin studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Regulamin
praktyk studenckich w UKSW, Regulamin organizacyjny Instytutu Archeologii Wydziału Nauk
Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) oraz przepisy
prawa powszechnie obowiązującego.

ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 – Oświadczenie ogólne
Załącznik nr 2 – Oświadczenie zdrowotne
Załącznik nr 3 – Zakres obowiązków praktykanta
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o obowiązku ubezpieczenia NNW
Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące regulaminów

Załącznik nr 1
do Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 200/2014
Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW
z dnia 23 czerwca 2014 r.

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………
Nr albumu ……………………
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE OGÓLNE
Oświadczam, że zostałem zapoznana/y przez …………………………………………………………. z:


instruktażem stanowiskowym;



zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas archeologicznych badań wykopaliskowych na
stanowisku w ………………………………………………………… oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Oświadczam, że moje uczestnictwo w badaniach wykopaliskowych w miejscowości …………………………..
winno być rozumiane jako deklaracja jednoznaczna z akceptacją stworzonych przez ekspedycję
warunków pracy na stanowisku archeologicznym oraz warunków zamieszkania w bazie ekspedycji jako
bezpiecznych.
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż poza godzinami zajęć związanych z odbywaniem praktyki
wykopaliskowej ponoszę pełną osobistą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo i zdrowie (dotyczy
to w szczególności zachowywania się w godzinach wieczornych i nocnych oraz w czasie dni wolnych od
zajęć na stanowisku archeologicznym).

……………………………………, dnia ……………………..
[miejscowość]

……………………………………………………………………
[własnoręczny podpis]

Załącznik nr 2
do Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 200/2014
Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW
z dnia 23 czerwca 2014 r.

OŚWIADCZENIE ZDROWOTNE

Ja niżej podpisany/a, ……………………………………………………………………… oświadczam niniejszym,
że sprawdziłem/am stan mojego zdrowia, który jest dobry i nic mi nie wiadomo o ewentualnych
przeciwwskazaniach zdrowotnych do odbycia praktyki wykopaliskowej.
Ponadto oświadczam, że zapoznałem się z ogólnymi warunkami bezpieczeństwa na czas trwania
praktyk oraz otrzymałem od Opiekuna informacje dotyczące profilaktyki zdrowotnej przed i w trakcie
trwania archeologicznych praktyk wykopaliskowych.
Jestem zdolny/a do udziału w archeologicznych praktykach wykopaliskowych.

……………………………………, dnia …………………………
[miejscowość]

………………………………………
[czytelny podpis]

……………………………
[PESEL]

Załącznik nr 3
do Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 200/2014
Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW
z dnia 23 czerwca 2014 r.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW PRAKTYKANTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

Realizowanie praktyki zgodnie z ustalonym programem.
Wykonywanie zaleceń i wskazówek opiekuna praktyk i przełożonych.
Przestrzeganie ustalonego czasu pracy.
Przestrzeganie zasad odbywania praktyki określonych przez UKSW.
Przestrzeganie ustalonego przez organizatora praktyki porządku i dyscypliny pracy.
Przestrzeganie zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej.
Przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony poufności danych w
zakresie określonym przez organizatora praktyk.
Przygotowanie obszaru stanowiska do badań.
Porządkowanie obszaru stanowiska i miejsca odbywania praktyki.
Eksploracja warstw kulturowych oraz obiektów nieruchomych.
Wytyczanie siatki pomiarowej na stanowisku.
Wykonywanie pomiarów wysokościowych, kątowych i odległościowych na stanowisku.
Sporządzanie dokumentacji opisowej, rysunkowej oraz fotograficznej.
Sporządzanie dokumentacji w wersji cyfrowej.
Inwentaryzacja znalezisk.
Zabezpieczanie znalezisk oraz odsłoniętych powierzchni przed zniszczeniem.
Dokonywanie wstępnej – zachowawczej konserwacji znalezisk.
Pakowanie, znakowanie i opisywanie znalezisk.
Dbanie o należyty stan i zabezpieczanie narzędzi, sprzętu, urządzeń oraz wyposażenia
wykorzystywanego podczas badań archeologicznych.
Dbanie o należyty stan i zabezpieczanie narzędzi, sprzętu, urządzeń oraz wyposażenia w miejscu
zakwaterowania.
Dbanie o czystość i porządek w miejscu odbywania praktyki oraz bazie noclegowej.
Przestrzeganie podczas praktyk zasad współżycia społecznego.
Zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP i ich przestrzeganie.
Stosowanie środków ochrony zbiorowej, a także używanie środków ochrony indywidualnej oraz
odzieży i obuwia roboczego [ochronnego].
Niezwłoczne zawiadamianie opiekuna praktyk lub przełożonego o zauważonym w miejscu odbywania
praktyk oraz miejscu zamieszkania wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz
ostrzeganie pozostałych osób znajdujących się w rejonie zagrożenia, o grożącym im
niebezpieczeństwie.
Współdziałanie z opiekunem praktyk, przełożonym oraz innymi osobami w wypełnianiu obowiązków
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Sporządzenie sprawozdania z praktyk.

……………………………………, dnia …………………………
[miejscowość]

………………………………………
[czytelny podpis]

……………………………
[PESEL]

Załącznik nr 4
do Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 200/2014
Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW
z dnia 23 czerwca 2014 r.

OŚWIADCZENIE O OBOWIĄZKU UBEZPIECZENIA NNW

Ja, [imię i nazwisko] …………………………………………………………………………… legitymujący/a się dowodem
osobistym [seria i nr dowodu osobistego] ………………………………………… oraz legitymacją studencką [numer
albumu] ……………………………… studiujący na kierunku archeologia na Wydziale Nauk Historycznych i
Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

oświadczam
że dokonałem ubezpieczenia siebie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas trwania
praktyki, na którą zostałem skierowany przez w/w Uczelnię.

Warszawa, dnia …………………………

………………………………………
[czytelny podpis]

Załącznik nr 5
do Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 200/2014
Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW
z dnia 23 czerwca 2014 r.

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………
Nr albumu ……………………
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE REGULAMINÓW
Oświadczam, ze zapoznałem/am się z:
 Regulaminem praktyk studenckich w UKSW,
 Programem praktyk zawodowych na kierunku archeologia prowadzonym
w Instytucie Archeologii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 Szczegółowymi zasadami odbywania praktyk w Instytucie Archeologii UKSW.

Warszawa, dnia ……………………..

……………………………………………………………………
[własnoręczny podpis]

