TLÜ Loodus- ja terviseteaduste instituudi geoökoloogia magistriõppe tööpraktika juhend

MLG7039

Eesmärk.  Reaalse töökogemuse saamine, eriala toetavas asutuses või organistasioonis. Magistritööks vajaliku eksperimentaalsete uuringute või andmete kogumise soodustamine. Kontakti võimaldamine potentsiaalse tööandjaga.  Tööandjatelt  tagasiside saamine õppekava kohta.

Maht: Aine maht on 3EAP-d, mille täitmiseks peab üliõpilane ca 40 töötundi reaalmahus töötama, täpsem ajajaotus lepitakse kokku praktikohas.

Aeg. Toimumise aega ei ole semestritega piiratud, kuid magistritöö edukaks kokkukirjutamiseks soovitatavalt esimesel õppeaastal.

Praktikakoht. Praktika võib toimuda asutuses või organisatsioonis, mis toetavad õppekvas toodud õpiväljundite täitmist. Praktikakoht lepitakse kokku geoökoloogia magistriõppekava kuraatoriga ning valikul lähtutakse üliõpilase spetsialiseerumissoovist.  Üliõpilane esitab praktikakohale tagasiside vorm (Lisa 1).  Õppimise ajal erialast tööd tegevad magistrandid võivad  taotleda töökogemuse arvestamist tööpraktikana.

Kontroll. Praktikat labi viiv asutus või organisatsioon määrab praktikandile juhendaja. Juhendaja annab praktikandile asjakohaseid ülesandeid ja kontrollib nende täitmist. Praktika lõpus täidab juhendaja tagasiside vormi (Lisa 1) ja toimetab selle piisava diskreetsusega õppekava kuraatorile. Tagasiside vormi peavad esitama ka juba erialaselt töötavad üliõpilased, hindajaks on sellisel juhul töötaja vahetu ülemus.

Hindamine. Arvestus, juhendaja tagasiside ja praktikaaruande alusel (Lisa 2).
Erialasel tööl olevad magistrantid esitavad sama vormi alusel aruande viimase poole aasta töö kohta.


Lisa 1

TLÜ Loodus- ja tervisteaduste instituudi geoökoloogia magistriõppe tööpraktika tagasiside


Üliõpilase nimi:

Praktikaasutus- või organisatsioon

nimi:

asukoht:

tegevusala:


Juhendaja nimi ja ametikoht:


Praktika aeg (algus- ja lõpukuupäev, kestus päevades):

Praktikandi ülesanded:



Hinnang praktikandi teoreetilisele ettevalmistusele:



Hinnang praktikandi tööle tervikuna:



Ettepanekud teoreetilise ettevalmistuse parandamiseks:








Juhendaja allkiri					        Kuupäev

Lisa 2


Tööpraktikaaruande sisu ja vormistamine




Aruande soovituslik struktuur on järgmine:

	Tiitelleht

	Sisukord
	Sissejuhatus (informatsioon praktika aja kohta, praktikakoha valiku põhjendus) (1lk)

	Praktikaasutuse või -organisatsiooni üldiseloomustus (asukoht, tegevusalad, organisatsiooni struktuur,  personal) (1lk)

	Ülevaade praktika käigus täidetud tööülesannetest (ülesanded ja nende seos asutuse või organisatsiooni tegevusega, praktikandi osa ülesannete täitmisel, tulemused) (kuni 5lk)

	Kokkuvõte ja järeldused (hinnang enda teoreetilisele ettevalmistusele, hinnang praktika käigus omandatud oskustele ja teadmistele, praktika tulemuste kasutamine lõputööks) (kuni 2lk)

Kasutatud kirjandus (kui on)
Lisad (kui on)



 


