Zahraniční praxe a stáže studentů kombinované formy bakalářského studijního
programu oboru adiktologie

Manuál zahraničních praxí a stáží
informace pro vedoucí zahraničních pobytů, studenty a účastníky pobytů
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Úvod
Zahraniční zkušenosti studentů kombinované formy programu bakalářského studijního
oboru (dále jen studentů adiktologie) jsou významným přínosem pro zvyšování
kompetence a kvalifikace pracovníka, který se profiluje v oboru adiktologie.
Tento manuál obsahuje základní návrhy a podobu zajištění realizace zahraničních
stážových pobytů studentů, jež vyžaduje úzkou spolupráci mezi pověřenými
pracovníky Centra adiktologie (koordinátor zahraničních pobytů v rámci CA) a
partnerských organizací (vedoucí za zahraniční instituci). Dále je určen především pro
studenty a zájemce o stážové pobyty, pedagogy.

1. Cíle zahraničních pobytů v rámci studia oboru adiktologie
Zahraničním pobytem studentů kombinované formy oboru adiktologie se rozumí
krátko- i střednědobý studijní pobyt na vybraných zahraničních institucích, které se
zabývají výukou/realizací prevence a léčby škodlivého užívání návykových látek a
jiných škodlivých návyků. Absolvování zahraničních studijních pobytů má studentům
umožnit zejména:
•

zvýšení znalostí a kompetencí v oboru adiktologie,

•

zlepšení jazykových dovedností,

•

získat lepší přehled o způsobech výuky a praxe v institucích v zahraničí,

•

navázat nové kontakty, rozšíření odborné sítě pracovníků v oboru adiktologie

•

shromáždit podklady pro zprávu ze studijního pobytu.

2. Obsah praxí
Jeden student může v průběhu bc. kombinovaného studia oboru adiktologie
absolvovat pouze jednu zahraniční stáž, přičemž typ instituce, cílovou zemi si volí
podle svého odborného zájmu a po konzultaci s pedagogy a vedoucím zahraničních
pobytů. Stáže se mohou v jednotlivých ročnících lišit co do jejich délky respektive
praktického i teoretického zaměření. Rozsah a forma účasti studentů na konkrétním
programu se řídí nároky vyplývajícími z plánu vzdělávacího programu, měla by však
zohledňovat interní směrnice daného zařízení. Tyto podmínky bude třeba mezi
zástupcem CA a statutárními zástupci partnerských zahraničních institucí konkrétně
specifikovat.
V rámci zahraničních pobytů budou studenti nabádáni k absolvování činností, které
jsou specifikovány níže.
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Získané dovednosti znalosti budou v rámci zahraničního studijního pobytu dvojího
charakteru:
i) student si nastavení programu v rámci pobytu provádí sám,
ii) student je povinný absolvovat specifikovaná minima, jak ze stany alma mater,
tak ze strany spolupracující zahraniční instituce.
Rámcový rozsah studijního zahraničního pobytu je následující:
a) exkurze: max. týdenní pobyt, obvykle 3 dny
b) krátkodobý pobyt: rozsah 1 týden – 1 měsíc
c) střednědobý pobyt: rozsah 1 měsíc – 3 měsíce
d) dlouhodobý pobyt: rozsah 3 měsíce – 1 (školní) rok

3. Způsob výběru zájemců o zahraniční studijní pobyty
Studenti budou vybráni na základě úrovně zpracování odborného textu. Požadavky na
odborný článek v podstatě kopírují požadavky, které jsou stanoveny redakční radou
časopisu Adiktologie.
Hlavní cenou pro autory tří nejlepších odborných článků je finanční příspěvek na
zahraniční studijní stáž podle volby studenta/-ky (ve výši – specifikováno každým
rokem - tisíc Kč v závislosti na pořadí). Dále, autorům vítězných prací v obou
kategoriích bude navíc umožněno publikovat práce v odborném časopise Adiktologie.

4.1 Studentské práce budou hodnoceny dle následujících kritérií:
1. formální stránka zpracování práce
• dodržení všech závazných norem, např. formálně správné citování zdrojů
• vhodně zvolené členění textu a dodržení zásad při strukturaci textu
• dodržení etických zásad, např. ochrana osobních údajů
2. práce s literaturou a jinými zdroji
• adekvátní výběr literatury
• zohlednění např. zahraničních autorů, významných publikací
• obsahová správnost citací a vhodnost jejich použití
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3. obsahová vyváženost práce
• vyváženost jednotlivých částí práce
• vyvážená hloubka výkladu
• adekvátně zvolená šíře problému
4. obsahová správnost
• správné pochopení a interpretace citovaných prací
• správné a adekvátní provedení výzkumu po metodologické stránce (v případě
výzkumné práce)
• srozumitelnost a odůvodnitelnost všech částí textu
5. přínos a originalita práce
• zpracování dobrého a originálního nápadu
• pokus řešit reálný praktický či teoretický problém
• společenská významnost zvoleného problému
Studenti budou včas informováni o podmínkách soutěže, způsobu hodnocení,
způsobu a výše výherců soutěže, o termínech přípravy a konání zahraničních
studijních cest a pobytů.

4. Účastníci praktické přípravy studentů adiktologie a jejich role
5.1 Vedoucí praktické přípravy CA
Za koordinaci praxí je zodpovědný vedoucí praktické přípravy Centra adiktologie.
Koordinátor praxí:
•

vybírá vhodná zařízení (partnerské organizace) pro absolvování praktické
přípravy studenty kurzu,

•

se statutárními orgány vybraných partnerských organizací vyjednává a smluvně
ošetřuje podmínky praxí a pravidla vzájemné spolupráce,

•

průběžně komunikuje s vedoucími praxí a upřesňuje realizaci praxí,

•

průběžně komunikuje se studenty a informuje je o aktuální nabídce praxí,
podmínkách jejich absolvování ve vybraných partnerských organizacích a
dalších okolnostech s praxemi souvisejících,

•

archivuje veškeré písemné práce odevzdávané pro splnění podmínek praxí (od
studentů i vedoucích praxí),
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•

přijímá a vyhodnocuje zpětné vazby od studentů a vedoucích praxí,

•

přijímá případné stížnosti a řeší je,

•

na základě hodnocení průběhu praxí, zpětných vazeb a případných stížností
navrhuje změny ve způsobu realizace praxí,

•

organizuje společná setkání se zástupci partnerských organizací s cílem
průběžně vyhodnocovat a upravovat způsob jejich realizace.

5.2 Partnerské zahraniční instituce a organizace
Partnerské organizace (dále jen „organizace“) vybírá vedoucí zahraničních stáží CA
ve spolupráci se studentem na základě:
•

úrovně kvality zahraničního pracoviště,

•

způsobilosti dané organizace/zařízení zajistit pro studenty odpovídající podmínky
pro absolvování zahraničního studijního/stážového pobytu – tj. zejména zajištění
odborně připraveného vedoucího praxí, ochotného studenta v daném zařízení
vést v souladu s požadavky CA a tohoto manuálu,

•

ochoty statutárního zástupce dané zahraniční instituce/organizace ke spolupráci.

Na základě oboustranně projeveného zájmu o spolupráci uzavírá Centrum adiktologie,
resp. 1. LF UK s vybranou partnerskou organizací smlouvu o zabezpečení studijního
pobytu pro studenty adiktologie (pokud již nebylo uzavřeno). Organizace určí ze svých
pracovníků vedoucího (vedoucí) studijního/stážového pobytu – podle ustanovení
v bodě 4.3.

5.3. Vedoucí zahraničních studijních pobytů
V každém typu zařízení/služby bude příslušnými pracovníky (statutárními zástupci)
provozovatelské organizace jmenována kontaktní osoba pro studenty Adiktologie,
která bude zodpovědná za celý průběh pobytu a splnění všech stanovených
podmínek. Vedoucí studijního/stážového zahraničního pobytu splňují tato odborná
kritéria:
•

ukončené VŠ vzdělání,

•

praxe v oboru adiktologie nejméně 5 let,
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5.4 Vedoucí zahraničního studijního/stážového pobytu:
•

průběžně komunikuje a spolupracuje s vedoucím zahraničních pobytů CA,

•

je zodpovědný za stanovení plánu pobytu u konkrétních studentů, dohled nad
jejím průběhem na jeho pracovišti a zpracování závěrečné hodnotící zprávy o
studentech

•

je zodpovědný za splnění výše uvedených povinností a ve smlouvě o zajištění
odborného studijního pobytu,

•

s případnými stížnostmi se neprodleně obrací na vedoucího studijního/stážového
pobytu CA.

5.5 Studenti
Absolvování zahraničního studijního pobytu je v rámci vstupních podmínek stejné pro
všechny. Výběr studenta je plně v kompetenci jmenovaných pedagogů CA. Od
studentů je při vyhledávání, výběru, přípravě a absolvování praxí očekáván aktivní
přístup:
•

pro účast je nezbytné zúčastnit se výběrového řízení dle podmínek stanovených
CA;

•

na základě požadavku v předstihu informují vedoucího o typu adiktologických
služeb, v nichž chtějí absolvovat zahraniční pobyt předepsanou studijním
plánem;

•

informují se o aktuální nabídce (možnostech výběru, počtech míst a termínech).
Na internetových stránkách CA jsou rovněž uvedeny informace jak se na praxi
přihlašovat stejně jako základní informace o partnerských organizacích, ve
kterých budou praxe probíhat (popis služby, pravidla pro účastníky odborných
stáží, kontakty);

•

své plány o nástupu konkrétních praxí budou osobně nebo telefonicky
konzultovat s vedoucím, který jim poskytne případné další doplňující informace
(kontakty na vedoucí v partnerských organizacích, finanční podmínky apod.);

•

před zahájením pobytu v zahrančí si z partnerského pracoviště vyžádají
upřesňující informace o konkrétních podmínkách praxe v určeném zařízení,
včetně případné smlouvy o praxi uzavírané mezi studentem (stážistou) a
pracovištěm, jejíž ustanovení jsou povinni v průběhu praxe dodržovat;

•

v předstihu před odjezdem na pobyt si s partnerským zařízením dohodnou
termín pobytu;

•

v průběhu pobytu dodržují pokyny vedoucího praxe;
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•

po ukončení praxe odevzdávají vedoucímu praktické přípravy CA zprávu ze
stáže v souladu s požadavky studijního plánu (viz též bod 3.) do 14 dnů po
skončení praxe respektive do 14 dnů po zahájení nového akademického roku.

•

s případnými stížnostmi se neprodleně obrací na vedoucího zahraničních
studijních pobytů CA.

5. Dohled nad průběhem praxí
V rámci praxí jsou stanoveny povinnosti všech účastníků zahraničních studijních
pobytů přípravy studentů oboru Adiktologie.
Vedoucí zahraničních pobytů CA průběžně komunikuje s partnerskými organizacemi a
s vedoucími praxí a vyjednává s nimi veškeré záležitosti týkající se realizace a
průběhu praxí. Přijímá případné stížnosti jak ze strany studentů, tak ze strany
vedoucích praxí a partnerských organizací a řeší je ve spolupráci se všemi účastníky
praktické přípravy studentů. Odpovídá tedy za bezproblémový průběh zahraničních
pobytů studentů a kontrolu dodržování stanovených podmínek nejen ze strany
studentů, ale také ze strany vedoucích zahraničních instituců.
Vedoucí praxí je pracovník partnerské organizace, který je zodpovědný za vedení
konkrétního pobytu konkrétního studenta. Plánuje průběh praxe v souladu s tímto
manuálem tak, aby splnila všechny stanovené cíle.

6. Výstupy a hodnocení studijního pobytu
Ze strany studenta:
zprávu ze studijního pobytu
•

Student předloží vedoucímu zahraničních pobytů CA do 2 měsíců po ukončení
pobytu v zahraničí (v případě, že stáž končila v prázdninovém období nejdéle 14
dní po zahájení nového akademického roku) písemnou zprávu z praxe splňující
tyto požadavky:
•

rozsah: nejméně 6 stran A4 (font Arial 11, řádkování 1,5),

•

obsah: jméno studenta, název partnerské organizace, typ služby, v níž
pobyt proběhl, jméno vedoucího praxe, datum absolvování praxe, popis
jejího průběhu, vykonávaných činností, s čím se student seznámil,
spokojenost s průběhem a organizací praxe, popis nových poznatků,
zkušeností (přínos pobytu), závěrečné zhodnocení pobytu.
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•

Ústní informace o absolvované praxi, kterou student přednese v rámci setkání
studentů adiktologie za tím účelem uspořádaném vedoucím praktické přípravy
CA.

Ze strany vedoucího pobytu:
•

Ústní nebo písemná zpětná vazba studentovi a vedoucímu praktické přípravy
CA, která obsahuje krátké hodnocení jeho práce a doporučení pro další práci.

Ze strany koordinátora zahraničních pobytů CA:
•

Studijní / stážové pobyty budou hodnoceny stejným způsobem. Ústní nebo
písemná zpětná vazba studentovi a vedoucímu praktické přípravy CA, která
obsahuje krátké hodnocení jeho práce a doporučení pro další práci.

7. Návrh vyhlášení soutěže o studijní pobytové stipendium v zahraničí
Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK Praha vyhlašuje
Soutěž o nejlepší studentský odborný článek v oboru adiktologie na rok YYYY
Hlavní cenou pro autory tří nejlepších odborných článků je finanční příspěvek na
zahraniční studijní stáž podle volby studenta/-ky (ve výši XX tisíc Kč, XX tisíc Kč a XX
tisíc Kč v závislosti na pořadí).
Dále, autorům vítězných prací v obou kategoriích bude navíc umožněno publikovat
práce v odborném časopise Adiktologie.
Soutěžní práce prosím zasílejte elektronicky na adresu:
vacek@adiktologie.cz, a to do xxx, do xx hodin.
Výsledky soutěže budou vyhlášeny a ceny předány xxx.
Formální náležitosti prací a kritéria hodnocení k stažení na: www.adiktologie.cz
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