CZ.1.07/2.4.00/31.0153
Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry
psychologie FF UP v Olomouci

PROPOZICE K PRAXI
Název partnera:
Kontaktní osoba:
Email:
Adresa:
Telefon:

P-centrum
Mgr. Kristýna Bajerová
kristyna.bajerova@p-centrum.cz
Lafayettova 47/9
739 201 206

1) Kam a v kolik má student/ka na začátku praxe přijít?
Do P-centra na 9:00 h. Hlaste se na příjmové službě, že jdete za Kristýnou Bajerovou.
2) Co si má student/ka vzít na praxi sebou?
Vše potřebné Vám poskytneme v P-centru. Pokud si však chcete psát poznámky, tak tužku
a papír.
3) O čem by měl/a být student/ka před praxí informován/a?
Počet míst na praxe v P-centru je velice omezený.
Proto praxi umožňujeme studentům, kteří pošlou motivační dopis na adresu
kristyna.bajerova@p-centrum.cz s předmětem emailu „PRAXE ZS 2016“ a následně projdou
osobním pohovorem s Kristýnou Bajerovou. Na osobní schůzce bude student/ka seznámena
s etickým kodexem a organizační strukturou organizace a praxe, a dozví se všechny důležité
informace.
Až po osobní schůzce bude studentovi/studentce sděleno, zdali je praxe v P-centru možná.
Doporučujeme důkladné prostudování našich stránek http://www.p-centrum.cz, kde je uvedeno,
jakou problematikou se naše organizace zabývá. Od stážistů požadujeme základní orientaci a
znalosti ve službách, které poskytujeme.
Přihlášení na praxi je netradiční, proto raději shrnutí:
1) Motivační dopis – na který odpovídáme rychle, s možnou pozvánkou na osobní schůzku
v nejbližších termínech
2) Osobní schůzka
3) Zapsání praxe do systému Tomášem Krámem
4) Nástup na praxi

4) Máte nějaké doporučení ohledně ubytování v místě výkonu praxe?
x
5) Je možné zabezpečit stravování v místě výkonu praxe?
V místě praxe nikoliv. Centrum Olomouce je však blízko, a zde je možností spousta.
6) Je něco dalšího, co můžete nabídnou studentům na praxi? (Parkování, pracovna...)
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Student bude mít k dispozici vlastní stůl.
POKYNY PO SKONČENÍ PRAXE
1) Zpracování výstupů z praxe (studijní výstup dle sylabu; hodnocení pracoviště) a vložení
do systému EDIS nejpozději do 14 dní po skončení praxe
2) Počkání si na kontrolu studijního výstupu garantem předmětu a uznání praxe (v případě
připomínek přepracování výstupů)

