STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE W CENTRALNYM
LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNYM POLICJI
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji umożliwia studentom zdobywanie pierwszych
doświadczeń zawodowych w ramach nieodpłatnych praktyk, które pozwalają na zapoznanie się ze
specyfiką funkcjonowania laboratorium. CLKP nie zajmuje się organizacją praktyk w laboratoriach
kryminalistycznych kwp/KSP.
1. Zgłoszenie na praktyki studenckie
Student zainteresowany odbyciem praktyk w CLKP powinien wskazać konkretną (jedną) komórkę organizacyjną, w której
chciałby odbyć praktyki, oraz wybrać termin praktyki z terminarza.
Najpóźniej do daty wskazanej w kolumnie „Ostateczny termin składania dokumentów” ww. terminarza, należy złożyć w
kancelarii CLKP lub przesłać drogą pocztową (za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę stempla pocztowego) na
adres: Wydział Rozwoju Naukowego Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Al. Ujazdowskie 7, 00-583
Warszawa wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz następujące dokumenty:
●

kserokopia dowodu osobistego,

●

CV,

●

kserokopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (dokument powinien
zawierać informację o dacie rozpoczęcia i zakończenia okresu ubezpieczenia).

Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.
Informacja dotycząca rozpatrzenia dokumentów przekazana zostanie do 6 czerwca 2016 roku.
W przypadku odmowy przyjęcia na praktykę CLKP nie jest zobowiązane do informowania studenta o przyczynach tej decyzji.
2. Po przyjęciu na praktyki
Po zakwalifikowaniu na praktykę zawodową student zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:
●

Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego, wydawane przez Krajowy Rejestr Karny.

●

Zaświadczenie o odbyciu szkolenia wstępnego oraz szkolenia z zakresu BHP i PPoż. organizowanych przez CLKP.

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć przed rozpoczęciem praktyk zawodowych.
Szkolenia z zakresu BHP i PPoż., są bezpłatne, odbywają się w budynku przy Al. Ujazdowskie 7
w Warszawie. Terminy szkolenia:
Termin praktyki
lipiec
sierpień
wrzesień

●

Termin szkolenia BHP i PPoż.
30.06.2016
28.07.2016
25.08. 2016

Umowa/porozumienie pomiędzy uczelnią a Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji

Niniejsza mowa podpisywana jest pomiędzy uczelnią reprezentowaną przez rektora a Centralnym Laboratorium
Kryminalistycznym Policji, zwanym organizatorem, reprezentowanym przez dyrektora CLKP. W przypadku, gdy porozumienie
podpisane jest przez osobę upoważnioną przez rektora konieczne jest dostarczenie kserokopii stosownego upoważnienia.
Ww. umowa musi zostać dostarczona do CLKP do końca czerwca.
3. Odbywanie praktyk
Student odbywa praktykę w terminie określonym w umowie o organizację i odbywanie studenckich praktyk zawodowych w
godzinach 8.15–16.15. CLKP nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania studenta w czasie praktyk. Odbywającemu
praktykę studentowi przydzielony zostaje opiekun praktyk, który jest odpowiedzialny za jej organizację i przebieg.
4. Zakończenie praktyk

Na podstawie opinii sporządzonej przez opiekuna kierownictwo komórki organizacyjnej CLKP potwierdza odbycie przez
studenta praktyk. Potwierdzenie to może mieć dowolną formę pisemną, np. zaświadczenia, wpisu w dzienniku praktyk, itp.,
w zależności od preferencji uczelni.
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