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Odborné praxe studentů bakalářských studijních oborů Matematika-ekonomie se zaměřením
na bankovnictví, Matematika-ekonomie se zaměřením na pojišťovnictví, Aplikovaná statistika
a navazujícího magisterského studijního obor Aplikace matematiky v ekonomii
v rámci projektu „Modernizace studia aplikované matematiky na PřF UP v Olomouci“
(„MAPLIMAT“)
Koordinátorka odborných praxí : Ing. Dagmar Zlámalová (dagmar.zlamalova@upol.cz,
733 690 401, 585 634 155, kancelář č. 6.011, děkanát PřF UP, 17.listopadu, Olomouc)
Trvání projektu : 1.10. 2010 – 30.9. 2013
Počet minimálně zapojených studentů do odborné praxe : 70
Podmínky realizací odborných praxí v rámci projektu MAPLIMAT:
1. Student, který plánuje realizovat odbornou praxi, se musí zapsat do systému STAG.
Studenti bakalářského studijního programu se zapisují do předmětu „Bakalářská
odborná praxe“ (KMA/BOP, 5 kreditů, možnost zapsání v ZS i LS) za předpokladu, že
splnili povinné studijní povinnosti za 1. ročník garantované Katedrou matematické
analýzy a aplikací matematiky.
Studenti navazujícího magisterského studijního oboru Aplikace matematiky v ekonomii
se zapisují do předmětu „Odborná praxe“ (KMA/OP, 5 kreditů, ZS i LS).
2.

Odborná praxe musí být realizována minimálně v rozsahu 3 týdnů, což odpovídá
v součtu minimálně 90 hodin (praxe nemusí být souvislá). Konkrétní termín praxe bude
stanoven po vzájemné dohodě s koordinátorkou odborných praxí, studentem a
konzultantem odborné praxe (odpovědný zástupce zaměstnavatele).

3.

Praxi lze sjednat s průběhem trvání nepřetržitě po dobu 3 týdnů nebo po částech
(např. 1- 2x týdně, v součtu 3 týdny = minimálně 90 hodin).

4.

Odbornou praxi lze sjednat :
a) osobně – tzn. student si může zvolit společnost/firmu, ve které by chtěl získat
praktické zkušenosti, rozšířit své znalosti potřebné pro jeho budoucí uplatnění
v praxi;
 výběr společnosti a konkrétní náplň odborné praxe je nutné před vlastním
zahájením praxe konzultovat s koordinátorkou odborných praxí;
 zaměstnavatel/poskytovatel odborné praxe nesmí po studentovi vyžadovat
zřízení živnostenského listu a úhradu jakéhokoliv vstupního poplatku;
 doporučené společnosti/firmy pro realizování odborné praxe : banky,
spořitelny, pojišťovny, státní instituce, soukromé firmy (praxe na
ekonomickém oddělení, oddělení controllingu, personálním oddělení), obecní
úřady, personální agentury apod.
 nedoporučené praxe : ve finančních poradenských společnostech.
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b) prostřednictvím koordinátorky odborných praxí – omezenému počtu studentů.
Zprostředkování odborné praxe zajistí koordinátor odborných praxí po vzájemné
dohodě se studentem v konzultačních hodinách (pondělí 8.30 – 11.30 a úterý 8.30 –
10.00). Nabídka společností, kde lze realizovat odbornou praxi, je umístěna na
webových stránkách projektu www.maplimat.upol.cz a bude průběžně doplňována a
aktualizována.
5.

Před vlastním zahájením odborné praxe se musí každý student zaregistrovat
u koordinátorky odborných praxí. V případě, že si student sjednal odbornou praxi
osobně, je nutné sdělit koordinátorce název společnosti a kontaktní údaje na
konzultanta odborné praxe (odpovědný zástupce společnosti, který povede studenta
po dobu praxe). Student obdrží od koordinátorky odborné praxe docházkový list, dále
formuláře „Zpráva studenta o hodnocení průběhu odborné praxe“ a formulář
„Hodnocení odborné praxe konzultantem“.

6.

Minimálně 1 x v průběhu odborné praxe musí student e-mailem informovat
koordinátorku odborné praxe o stavu praxe (stručně zhodnotí náplň, přístup
konzultanta, dále sdělí datum zahájení a předpokládané ukončení odborné praxe).

7.

Po skončení odborné praxe dodá student koordinátorce vyplněný a podepsaný
docházkový list studentem i konzultantem a oba formuláře k hodnocení praxe.
Na základě vyplněných dokumentů udělí koordinátorka studentovi zápočet do Indexu,
Zápočet do STAGU udělí tajemník katedry na základě požadavku koordinátorky praxe.

