Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

INFORMACE PRO STUDENTY
k organizaci odborné praxe studentů 2. a 3. ročníků bakalářských studijních
oborů v prezenční formě studia pro akademický rok 2013/2014
1. Výkon odborné praxe je stanoven studijním plánem v rozsahu minimálně 60 hodin (etapa 3
studijního plánu) nebo 100 hodin (etapa 4 studijního plánu). Mezi studentem a subjektem
může být vyšší počet hodin dohodnut individuálně.

2. Studenti vykonávají v akademickém roce 2013/2014 odbornou praxi dle vzorového studijního
plánu (etapy 3 nebo etapy 4) na základě vlastního rozhodnutí do 6. semestru.

3. Odbornou praxi vykonávají u vybraného poskytovatele praxe (právnická osoba, fyzická
osoba) na základě „Smlouvy o odborné praxi“ (dále jen smlouva), uzavřené se Slezskou
univerzitou v Opavě, Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné.
Vzor smlouvy o odborné praxi a je vystaven na intranetu SU OPF, text smlouvy student
vypisuje výhradně elektronicky.
Ve smlouvě je nutné uvést jméno vedoucího bakalářské práce.

A. Informace pro studenty 2. ročníků bakalářské formy studia
1. Student odevzdá smlouvu adresovanou děkanátu ve 3 vyhotoveních, vyplněnou
a podepsanou vybraným poskytovatelem praxe, na podatelně SU OPF, hlavní budova,
Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, nejpozději v termínu do 31. 5. 2014.

2. Vyplněné smlouvy podepsané děkanem SU OPF budou předány ve dvou vyhotoveních na
příslušnou katedru, kde má student vedenou bakalářskou práci a kde si je může následně
vyzvednout.

B. Informace pro studenty 3. ročníků bakalářské formy studia
1. Student odevzdá vedoucímu bakalářské práce celkové hodnocení vykonané odborné praxe
vyhotovené subjektem nejpozději k termínu odevzdání bakalářské práce (tj. do 30. 4. 2014
pro I. termín nebo do 27. 6. 2014 pro II. termín státních závěrečných zkoušek).
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2. Na základě pokynu vedoucího bakalářské práce vloží sekretariáty příslušných kateder
hodnocení (zápočet) do IS/STAG. Sekretariát příslušné katedry předá studijnímu oddělení
hodnocení odborné praxe nejpozději 14 dnů před konáním státních závěrečných zkoušek.
Vzor hodnocení odborné praxe je vystaven na intranetu SU OPF.
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