Informačný list predmetu
Odborná prax
Vysoká škola: Žilinská univerzita
Fakulta: Elektrotechniky a informačných technológií
Kód predmetu: 3L4409
Názov predmetu: odborná prax (OP)
Druh, rozsah činností (prednášky - cvičenia - lab.cvičenia): 0 - 0 - 0, (60 hodín)
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester
Stupeň štúdia: 1
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie predmetu:
Odbornou praxou získava študent praktické skúsenosti a overuje si schopnosť aplikácie
nadobudnutých poznatkov počas štúdia. Odbornú prax študent absolvuje na pracovisku
odsúhlasenom vedúcim katedry s dopredu známou náplňou práce študenta. Katedra
zabezpečuje v spolupráci s jednotlivými organizáciami každoročne určitý počet praktikantských
miest, na ktoré sa študenti môžu prihlásiť. Rovnako študent môže sám navrhnúť organizáciu, v
ktorej prax absolvuje a po odsúhlasení môže v nej prax vykonať. Pri nástupe na prax musí
študent vyplniť evidenčný formulár, ktorý odovzdá na sekretariáte katedry a v organizácii.
Katedra má právo v priebehu praxe overiť aktivity študenta na pracovisku.
Záverečné hodnotenie:
Po skončení praxeštudent odovzdá protokol s definovanými úloham, ktoré počas práce
vykonával, poznatkami, ktoré získal a hodnotením študenta vedúcim pracovníkom organizácie.
Kladné hodnotenie študenta je vyjadrené zápisom získaného počtu kreditov do vzdelávacieho
systému a indexu študenta.
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu získa študent praktické skúsenosti a zručnosti a získa schopnosť
aplikovať poznatky získané štúdiom v reálnej praxi.
Stručná osnova predmetu:
Náplň predmetu bude individuálne určená podľa špecifických charakteristík jednotlivých
pracovísk, na ktorých študent realizuje odbornú prax a je jednoznačne uvedená v evidenčnom
formulári praxe.
Odporúčaná literatúra:
Pracovno-právny poriadok pracoviska poskytujúceho odbornú prax.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský alebo anglický jazyk
Poznámky: Prax sa spravidla absolvuje vcelku počas priebehu semestra. Pri dodržaní časovej
dotácie 60 hodín je možné prax rozdeliť na menšie bloky s ich postupnou realizáciou.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
Vyučujúci: doc. RNDr. Stanislav Jurečka, PhD.
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