
Program

praktyk zawodowych dla studentów kierunku

In»ynieria Materiaªowa

(4 - tygodniowa praktyka zawodowa, realizowana na 6 semestrze studiów. Czas trwania 160 godzin

zegarowych).

Celem praktyki zawodowej jest uzyskanie przez studenta umiej¦tno±ci i do±wiadczenia z zakresu:
� porozumiewania si¦ przy u»yciu ró»nych technik informacyjno-komunikacyjnych w ±rodowisku
zawodowym

� przygotowania dokumentacji i sporz¡dzania prac pisemnych dotycz¡cych wyników realizacji za-
dania in»ynierskiego

� korzystania z norm i standardów przemysªowych

� dokonania wst¦pnej analizy ekonomicznej i wst¦pnego oszacowania kosztów planowanego zadania
in»ynierskiego.

� utrzymania w podstawowym stanie technicznym urz¡dze« badawczych i przemysªowych stoso-
wanych w laboratoriach i zakªadach pracy zwi¡zanych z in»ynieri¡ materiaªow¡.

Dodatkowym celem jest zdobycie przez studenta wiedzy z zakresu odpowiedzialno±ci zawodowej i etycz-
nej a tak»e zrozumienie potrzeby podnoszenia swoich kwali�kacji. Ponadto, o ile to mo»liwe, celem jest
zdobycie pewnych umiej¦tno±ci praktycznych oraz wiedzy merytorycznej, które ewentualnie mog¡ by¢
pomocne w studiowaniu lub realizacji prac dyplomowych studentów. Zakªada si¦ tak»e, i» odbywa-
nie praktyki b¦dzie okazj¡ do nawi¡zania kontaktów przez studentów z my±l¡ o ewentualnej przyszªej
wspóªpracy z �rm¡ lub podj¦ciem pracy po uko«czeniu studiów.

Program praktyk.

W ci¡gu praktyki zawodowej student powinien wykona¢ poni»sze zadania:

1. Zapoznanie z obowi¡zuj¡cymi przepisami BHP i przeciwpo»arowymi.

2. Zapoznanie z organizacj¡ przedsi¦biorstwa.

3. Zapoznanie z dokumentacj¡ wyrobu lub usªugi, ustalaniem kosztów, zapoznanie ze sposobem
przyjmowania i realizacji zlece«, zapoznanie z normami zakªadowymi i bran»owymi oraz z poli-
tyk¡ jako±ci.
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4. Zapoznanie z rodzajem prac i procesów przeprowadzanych w �rmie np.: projektowanie elementów
i urz¡dze«, obróbka r¦czna i r¦czno-maszynowa, obróbka skrawaniem, obróbka cieplna i cieplno -
chemiczna, obróbka plastyczna, obróbka wyka«czaj¡ca - jako±ciowa, druk 3D, ª¡czenie materia-
ªów, monta» komponentów, diagnostyka elementów elektrotechniki i elektroniki, projektowanie
elementów mechanicznych maszyn, obliczenia in»ynierskie/wytrzymaªo±ciowe/optymalizacyjne,
prace z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania CAD/CAM/MES, analiza �zyko-
chemiczna próbek materiaªowych, kontrola jako±ci póªproduktów i produktów ko«cowych, pro-
totypowanie oraz testowanie, sporz¡dzanie raportów z bada« laboratoryjnych.

5. Pozostaªy czas trwania praktyki student powinien wykorzysta¢ na czynny udziaª we wszystkich
pracach zakªadowych (warsztatowych, laboratoryjnych) zwi¡zanych z utrzymaniem produkcji lub
wykonywanych usªug takie jak: utrzymanie ruchu, naprawy, serwisy, przegl¡dy okresowe maszyn
i urz¡dze«, wzorcowania, kalibracje, wymiana materiaªów eksploatacyjnych, diagnostyka oraz
remonty prowadzane w przedsi¦biorstwie.

Koordynator Praktyk
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