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Integralną częścią procesu kształcenia studenta na Wydziale Sztuki Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu są praktyki studenckie, które przybierają
formę plenerów artystycznych i praktyk zawodowych.

Podczas wyjazdów plenerowych, prowadzący je nauczyciele akademiccy kładą nacisk na
realizację zadań związanych z przyszłą specjalnością zawodową studentów oraz z rozwojem
indywidualnych zdolności studentów, gdzie mogą stanąć przed nowymi wyzwaniami
artystycznymi, zdobyć nowe doświadczenia.

Celem głównym praktyki zawodowej jest poznanie przez studentów specyfiki pracy artystów
plastyków i projektantów w m.in.: agencjach reklamowych i wydawniczych, studiach
filmowych, galeriach, muzeach oraz innych instytucjach zajmujących się promocją kultury
i sztuki. Praktyka ma na celu wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy
teoretycznej zdobytej na studiach oraz przygotowanie studenta do podjęcia pracy w zawodzie
zgodnym z kształconą specjalnością. Dodatkowym atutem i celem praktyk jest stwarzanie
warunków do współpracy między przedsiębiorcami a studentami, co skutkuje
nawiązywaniem kontaktów zawodowych, przydatnych np. do realizacji pracy semestralnej
lub dyplomowej.

Praktyki studenckie mogą przyjąć formę zajęć praktycznych, terenowych, pobytów
w krajowych i zagranicznych instytucjach publicznych i niepublicznych (ze szczególnym
uwzględnieniem instytucji kultury), w zakładach przemysłowych, których charakter działań
związany jest z kierunkiem lub specjalnością odbywanych studiów. Praktyka zawodowa może
być realizowana także w jednostkach organizacyjnych tj. muzea i galerie.
Studenci mogą także realizować praktyki w ramach podpisanych z instytucjami umów o pracę
lub odbytego w nich wolontariatu. Szczegółowe treści kształcenia w trakcie praktyki opisane 
zostały w programie praktyk, który dołączany jest do porozumienia zawieranego pomiędzy 
Uczelnią a instytucją przyjmującą studenta.

System kontroli praktyk zawodowych na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-
Humanistycznego w Radomiu prowadzony jest przez koordynatora poprzez konsultowanie
programu praktyk zawodowych oraz stały kontakt i współpracę z opiekunem studenta
z instytucji, w której odbywa on praktykę.



Podstawą do zaliczenia praktyki zawodowej jest:
1. Wypełnienie i złożenie umowy porozumienia pomiędzy instytucją której student będzie odbywał

praktykę zawodową a Uczelnią (dwa egzemplarze) 
2. Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej, 

3. Formularz odbycia praktyki,

4. Sprawozdanie z odbycia praktyki sporządzone przez studenta.
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