P R A K T Y K I

S T U D E N C K I E

Zapraszamy do odbywania praktyk studenckich

w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie
Zapraszamy studentów, którzy są zainteresowani odbyciem indywidualnych praktyk studenckich
wymaganych w programie studiów.
Praktyki przeznaczone są przede wszystkim dla studentów kierunków humanistycznych (takich jak :
historia, archiwistyka, historia sztuki, zarządzanie instytucjami kultury, ochrona dóbr kultury,
konserwatorstwo i innych podobnych). Możliwe jest także przyjęcie kandydatów z innych kierunków
studiów, jeśli zakres praktyki, określony przez uczelnię, możliwy jest do zrealizowania w ramach
działalności Muzeum.
Praktykę odbywa się w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie w dziale Historii, gdzie poznaje się
specyfikę pracy i zbiory Muzeum pod kierunkiem opiekuna praktyki. Część praktyki może być
przeznaczona na zapoznanie z innymi działami Muzeum.
W czasie praktyki studenci włączani są w bieżącą pracę muzealną (np. wszechstronne opracowanie
muzealiów, organizację wystaw, organizację zwiedzania, prace nad publikacjami, organizację zajęć
edukacyjnych, konferencji, warsztatów itd.). Zawsze staramy się dostosowywać przebieg praktyk do
kierunku i etapu studiów.
W każdym roku Muzeum może przyjąć różną liczbę osób. Jest to zawsze związane z bieżącą pracą
Muzeum. O przyjęciu na praktykę decyduje liczba miejsc w danym roku i kolejność zgłoszeń.
Czas praktyki określa regulamin studiów uchwalony przez Państwa uczelnię. Zazwyczaj podany jest w
wymiarze godzinowym i wynosi np. 40, 80 lub 160 godzin co oznacza 7, 14 lub 30 dni (w zależności od
kierunku i etapu studiów).
Praktyki studenckie w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie mogą odbywać się przez cały rok
kalendarzowy. Każdy termin jest uzgadniany indywidualnie z kandydatem. Najczęściej studenci
zgłaszają się w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.
Zarówno programy praktyk określone przez uczelnie jak i tryb pracy Muzeum wymaga, by praktyka
odbywała się w sposób ciągły. Zazwyczaj w godzinach pracy instytucji tzn. od wtorku do soboty w
godzinach od 8:00-16:00.
Osoby ubiegające się o odbycie praktyki powinny złożyć na piśmie indywidualne podania o odbycie
praktyk skierowane do dyrektora Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie .
Podanie można złożyć osobiście w Muzeum, wysłać pocztą na adres Muzeum (Muzeum Ziemi
Zawkrzeńskiej, 06-500 Mława, ul. 3 Maja 5) lub wysłać jako załącznik poczty email na adres:
kontakt@muzeum.mlawa.pl
W podaniu należy zamieścić:

- swoje dane osobowe,
- telefon i email,
- nazwę uczelni, rok i kierunek studiów,
- wymiar godzinowy praktyki wg programu studiów,
- preferowany przez Studentkę/Studenta termin praktyki,
Podanie można złożyć w dowolnym momencie. Prosimy jednak brać pod uwagę, że decyduje m.in.
kolejność zgłoszeń oraz, że rozpatrzenie podania, dalsze uzgodnienia, a następnie zatwierdzenie
umowy może zająć od 2 do 4 tygodni. Prosimy o składanie dokumentów z odpowiednim
wyprzedzeniem.
Po rozpatrzeniu podania (w czasie nie dłuższym niż dwa tygodnie) pracownik Muzeum skontaktuje
się z Państwem telefonicznie lub mailowo i przekaże informacje na temat miejsca i terminu praktyk,
opiekuna praktyk, wymaganych dokumentów oraz innych szczegółów.
Po pozytywnym rozpatrzeniu podania Studentka/Student dostarcza do Muzeum dokument
przygotowany i podpisany przez Uczelnię (dwa egzemplarze), którym może być:
-umowa o organizacji indywidualnej praktyki studenckiej (jeśli nie istnieje odrębne porozumienie
Muzeum-Uczelnia)
albo
-skierowanie na indywidualną praktykę studencką .
Ponieważ dokument musi przejść w Muzeum weryfikację prawną należy go dostarczyć co najmniej na
tydzień przed planowanym rozpoczęciem praktyk. Po podpisaniu umowy/porozumienia przez obie
strony (Uczelnia i Muzeum) Studentka/Student przystępuje do praktyki.

Pytania można kierować do koordynatora praktyk studenckich w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w
Mławie Pana Andrzeja Panasiuka Tel: 23 654-33-48 wew. 15.
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