SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

Číslo: 62

České Budějovice, dne 19. 5. 2004

ORGANIZACE PRAXÍ STUDENTŮ TF JU
V AKADEMICKÉM ROCE 2004/2005

1. Za organizaci praxí a udělování zápočtů za jejich absolvování v akademickém roce
2004/2005 zodpovídá Mgr. Magdalena Ehrlichová.
2. Odborná praxe studentů slouží ke konfrontaci teoretických informací získaných v rámci
studia s realitou života, k získávání nových praktických zkušeností, k orientaci při hledání
svého budoucího povolání. Studenti jednotlivých oborů jsou vedeni k tomu, aby dokázali
samostatně organizačně i výchovně působit v oblasti, pedagogické, pastorační a sociální.
3. V souladu s učebním plánem jednotlivých studijních oborů se vypisují hodinové dotace
na praktický výcvik studentů oboru pastorační asistence, pastoračně sociální asistent,
učitelství náboženství a etiky, náboženská výchova a etika, pedagogika volného času,
teologie na TF JU takto:
a/ Praxe studentů prezenčního studia
Bc. studium

NVE

PA

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Letní semestr
prázdninová praxe
90 hod.
90 hod

Letní semestr

Letní semestr

náslechy

výstupy

Letní semestr

20
vyuč.
hodin
Letní
semestr

20
vyuč.
hodin
Letní
semestr

60 hod.

60 hod.

prázdninová praxe
90 hod.

Mgr. studium

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Letní semestr
prázdninová praxe

Letní semestr

Letní semestr

Letní semestr

náslechy

náslechy, výstupy

výstupy

20 vyuč. hodin

20 vyuč. hodin

Letní semestr

Letní semestr

UN *

PA/PSA*

90semestr
hod.
Letní
prázdninová praxe

PVČ *

Letní semestr

Letní semestr
30 vyuč. hodin

Letní
60semestr
hod.

Letní
60semestr
hod.

Letní
90semestr
hod.

Letní
60semestr
hod.

Letní
60semestr
hod.

90 hod.

prázdninová
90 hod.praxe

TE **

90 hod.

* Studenti 4. a 5. ročníku oboru- UN, PA/PSA, PVČ mohou po- předchozí domluvě absolvovat
40 hod. praxi jako průběžnou40(formou
hod. pravidelné činnosti v průběhu celého akademického roku). Tuto možnost je třeba dojednat s vedoucím praxe do konce října 2004.
** U oboru Teologie je praxe zařazena jako volitelný předmět.

b/ Praxe studentů kombinovaného studia

Bc. studium

NVE

PA/PSA

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Letní semestr
náslechy
10 vyuč. hod

Zimní semestr

Zimní semestr

náslechy

výstupy

Letní semestr

10
vyuč.
hodin
Letní
semestr

10
vyuč.
hodin
Letní
semestr

15 hod.

25 hod.

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Letní semestr
náslechy
10 vyuč. hod

Zimní semestr
náslechy
10 vyuč. hod

Zimní semestr

Zimní semestr

výstupy

výstupy

10 vyuč. hodin

10 vyuč. hodin

15 hod.

Mgr. studium

UN

5. ročník

-

Letní semestr
PA/PSA

Letní semestr

Letní semestr

Letní semestr

15 hod.

15 hod.

25 hod.

25 hod.

c/ Doporučená místa pro praxi
Místo pro praxi UN, NVE:

MŠ, ZŠ, SŠ, ve kterých se vyučuje předmět náboženská výchova a etika; farnosti, ve kterých probíhá
katecheze

Místo pro praxi PA/PSA:

farnosti, sociální instituce, církevní pastorační instituce

Místo pro praxi PVČ:

široká síť školských a výchovných zařízení; zařízení, zabývající se výchovou dětí a mládeže ve volném
čase

Místo pro praxi TE:

farnosti, církevní pastorační instituce, sociální zařízení

d/ Udělování zápočtu
Zápočty budou udělovány v průběhu zkouškového období. Podmínkou získání zápočtu je absolvování praxe, účast na závěrečném kolokviu a
odevzdání zprávy z praxe.

4.

Studenti studijního oboru sociální a charitativní práce absolvují v rámci celého studia 560 hodin praxe. Praxe je doprovázena metodickým
seminářem, supervizí a průběžnou kontrolou portfolia, které si student zakládá na začátku studia a předkládá u závěrečné bakalářské zkoušky.
Praxe probíhá v široké síti sociálních institucí, veřejné správy, ve školských a zdravotnických zařízeních. Výuka předmětu je v průběhu tříletého
studia koncipována takto:
a/ Praxe studentů prezenčního studia
I. ročník 1. semestr:
2. semestr:
II. ročník

3. semestr:

informativní seminář, exkurze
krátkodobé průběžné praxe doplněné supervizí
dlouhodobá průběžná praxe a supervize
4. semestr:

III. ročník

5. semestr:

dlouhodobá bloková praxe a supervize (3 týdny)

dlouhodobá průběžná praxe a supervize
6. semestr:

souvislá praxe a supervize (4 týdny)

b/ Praxe studentů kombinovaného studia
Praxe probíhá v blocích minimálně na třech různých pracovištích (na každém z nich alespoň 40 hodin). Studentům, kteří v sociální oblasti
pracují nebo v posledních dvou letech pracovali, může být část praxe uznána. Výuka předmětu je zařazena vždy v letních semestrech studia.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu.
Dr. Jiří Kašný, Th.D.
děkan TF JU

