
 
Regulamin 

programowych praktyk zawodowych dla kierunku Mechatronika 
studia pierwszego i drugiego stopnia 

 
 
 

§ 1 
1. Przez programowe praktyki zawodowe studentów rozumie się praktyki kierunkowe ujęte w 

Programie Kształcenia na kierunku Mechatronika na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UR, 
realizowane zgodnie z obowiązującym sylabusem przedmiotu. 

2. Zadaniem osoby realizującej praktyki zawodowe jest osiągnięcie wszystkich celów przypisanych 
temu modułowi kształcenia, opisanych w sylabusie przedmiotu.  

 
§ 2 

1. Praktyki zawodowe odbywają się dwa razy w toku studiów, ze wskazaniem na okresy przerw 
międzysemestralnych, nie wcześniej jednak niż po czwartym semestrze studiów i nie później niż 
po siódmym semestrze.  

2. Praktyki zawodowe odbywają się jako praktyki ciągłe obejmujące następujące po sobie dni 
robocze, w wymiarze liczby godzin określonej w sylabusie przedmiotu.  

3. Praktyki zawodowe powinny być realizowane poza okresem zajęć dydaktycznych, z 
uwzględnieniem terminu zaliczenia semestru, do którego są przypisane. Termin ten wynika z 
organizacji roku akademickiego, ustalanej corocznie rozporządzeniem Rektora UR.  

4. W uzasadnionych przypadkach (na wniosek studenta) koordynator praktyk na kierunku 
Mechatronika może wyrazić zgodę na odstąpienie od części wymogów określonych w punktach 
2 - 4, z zaznaczeniem że minimalna, tygodniowa liczba godzin nie może być mniejsza od 20.  

5. Praktyki mogą odbywać się w przedsiębiorstwach i instytucjach sektora państwowego i 
prywatnego, zarówno w kraju jak i za granicą.  

6. Opiekunem praktyk powinna być osoba ze znacznym doświadczeniem zawodowym, tj. minimum 
2 letnim stażem pracy na stanowiskach o charakterze mechatronicznym.  

 
§ 3 

1. Student uzyskuje z zakładu pracy oświadczenie o możliwości odbycia praktyki, zawierające:  
a. zgodę na odbycie programowej praktyki zawodowej przez daną osobę w określonym 

terminie, zgodnie z przedstawionym programem praktyki; 
b. zobowiązanie zakładu pracy do rzetelnej oceny postawy praktykanta w trakcie praktyk oraz 

do wskazania praktykantowi istotnych kompetencji, jakie w zakładzie są wymagane od 
pracowników; 

c. pieczęć zakładu przyjmującego na praktykę; 
d. podpis osoby upoważnionej, odpowiedzialnej za praktykantów. 

2. Wzór oświadczenia znajduje się jako załącznik na dedykowanej stronie internetowej.  
 

§ 4 
1. Na podstawie oświadczenia z zakładu pracy, zostaje zawarte porozumienie pomiędzy Uczelnią, a 

jednostką przyjmującą studenta w celu odbycia praktyki.  
2. Porozumienie, o którym mowa w pkt. 1, powinno zostać zawarte do dnia rozpoczynającego sesję 

egzaminacyjną.  
3. Wzór porozumienia, o którym mowa w pkt. 1 określony jest przez dział praktyk zajmujący się 

koordynacją powyższych zadań. 
 
 
 



§ 5 
1. Opiekun studenta ze strony zakładu pracy ustala plan przebiegu praktyki, wykorzystując 

program studenckiej praktyki zawodowej.  
2. Plan powinien być opatrzony pieczątką i podpisem kierownika zakładu pracy oraz podpisem 

opiekuna studenta ze strony zakładu pracy.  
3. Student zobowiązany jest do obecności w zakładzie pracy zgodnie z dostarczonym planem 

praktyki.  
4. Przebieg praktyki student odnotowuje w dzienniku praktyk.  

 
§ 6 

1. Student zobowiązany jest dostarczyć dziennik praktyki i inne niezbędne dokumenty do 
koordynatora będącego opiekunem praktyki ze strony Uczelni w terminie wyznaczonym na 
dedykowanej stronie internetowej dla danego roku akademickiego. Dostarczony zestaw 
dokumentacji powinien zawierać sprawozdanie z przebiegu praktyki wraz z oceną wystawioną 
dla studenta przez opiekuna ze strony zakładu pracy, przy czym ocena ta ma być potwierdzona 
pieczątką i podpisem kierownika zakładu pracy.  

2. Sprawozdanie z przebiegu praktyki powinno zawierać opis zadań wykonanych przez studenta 
podczas praktyki.  

3. Koordynator praktyk zawodowych ze strony Uczelni, wystawiając ocenę końcową z praktyki 
bierze pod uwagę:  

a. ocenę wystawioną przez opiekuna praktyki ze strony zakładu pracy; 
b. terminowość dostarczenia planu praktyki i dziennika praktyk z wpisami, o których mowa w 

pkt. 1.; 
c. własne spostrzeżenia dokonane podczas kontroli oraz dodatkowe pytania sprawdzające.  

4. Złożenie dziennika praktyki po terminie obniża ocenę końcową o pół stopnia, a niedostarczenie 
w wymaganym terminie planu praktyki uniemożliwia zaliczenie praktyki.  

 
§ 7 

1. Student pracujący zawodowo może ubiegać się o zwolnienie ze stacjonarnej realizacji praktyki 
po otrzymaniu zgody Dziekana Kolegium.  

2. Student, który z przyczyn uzasadnionych nie zaliczył praktyki, może otrzymać zezwolenie 
dziekana na jej odbycie w innym terminie, nie kolidującym z zajęciami wynikającymi z planu 
studiów.  

 
§ 8 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 


