
Wytyczne
dla studentów odbywaj¡cych praktyki zawodowe na kierunku

In»ynieria Materiaªowa

Lista kroków (wg. kolejno±ci):

� udziaª w spotkaniu informacyjnym

� zapoznanie z dokumentacj¡ do praktyk ze strony www

� wybór �rmy i terminu (mo»liwo±¢ odbycia praktyk w terminie wcze±niejszym lub zwolnienie z praktyk)

� uzyskanie o±wiadczenia z �rmy zgodnie ze wzorem

� dostarczenie danych na temat �rmy i terminu oraz o±wiadczenia do koordynatora praktyk zgodnie ze
wzorem

� przedstawienie koordynatorowi praktyk wa»nego ubezpieczenia NNW na czas praktyk

� dostarczenie do �rmy porozumienia (2 egzemplarze) sporz¡dzonego przez UR (istnieje mo»liwo±¢ dostar-
czenia porozumienia drog¡ pocztow¡)

� podpisanie przez �rm¦ porozumienia i dostarczenie jednego egzemplarza koordynatorowi praktyk (drugi
podpisany egzemplarz zostaje w �rmie)

� rozpocz¦cie praktyk w �rmie zgodnie z ustalonym terminem

� sporz¡dzenie z opiekunem praktyk z �rmy planu praktyk (w pierwszym dniu praktyk)

� dostarczenie sporz¡dzonego planu praktyk koordynatorowi praktyk (termin do 5-dni od rozpocz¦cia prak-
tyki, bezpo±rednio lub e-mail)

� odbywanie praktyk zgodnie z ustalonym planem, oraz prowadzenie dokumentacji (dziennik praktyk)

� zako«czenie praktyki w �rmie potwierdzone dokumentacj¡ (opinia z ocen¡ zgodnie ze wzorem, dziennik
praktyki, podpisy, piecz¡tki)

� dostarczenie koordynatorowi praktyk wymaganej dokumentacji

� wpis z ocen¡ do systemu wirtualna uczelnia.

Szczegóªowe wytyczne

1. Praktyki zawodowe powinny odbywa¢ si¦ w �rmie/zakªadzie pracy o pro�lu pokrywaj¡cym si¦ zagadnie-
niami In»ynierii Materiaªowej oraz programem praktyk.

2. Firma w której b¦d¡ odbywane praktyki mo»e nale»e¢ do sektora prywatnego lub pa«stwowego i by¢
zlokalizowana w kraju lub za granic¡.

3. Praktyki zawodowe mog¡ równie» odby¢ si¦ w centrach badawczych lub innych jednostkach Kolegium,
prowadz¡cych badania w dyscyplinach powi¡zanych z kierunkiem studiów In»ynieria Materiaªowa.

4. Praktyki zawodowe zasadniczo powinny odbywa¢ si¦ w czasie wolnym od zaj¦¢ dydaktycznych. Czas trwa-
nia praktyk to 4-tygodnie (w systemie ci¡gªym lub etapami), 160 godzin zegarowych (dni ±wi¡teczne nie
s¡ wliczane do czasu praktyk). Praktyki powinny rozpocz¡¢ si¦ nie wcze±niej ni» 2021.03.01 a zako«czy¢
nie pó¹niej ni» 2021.08.31.

5. Student samodzielnie wskazuje zakªad pracy który wyrazi zgod¦ na odbycie praktyk lub wybiera zakªad
z listy �rm z którymi Kolegium podpisaªo porozumienie o wspóªpracy. Najpó¹niej na 6 tygodni przed
rozpocz¦ciem praktyki student powinien dostarczy¢ koordynatorowi praktyk o±wiadczenia (wg. udost¦p-
nionego wzoru) uzyskane z �rmy w której b¦dzie odbywaª praktyki zawieraj¡ce:
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(a) zgod¦ na odbycie programowej praktyki zawodowej przez dan¡ osob¦ w okre±lonym terminie, zgodnie
z przedstawionym programem praktyki,

(b) o±wiadczenie zakªadu pracy o mo»liwo±ci osi¡gni¦cia w trakcie trwania praktyk wszystkich efektów
uczenia si¦ wymaganych w sylabusie praktyki,

(c) o±wiadczenie zakªadu pracy o przygotowaniu miejsca do odbywania praktyki w trybie stacjonarnym
zgodnie z przepisami BHP,

(d) zobowi¡zanie zakªadu pracy do rzetelnej oceny postawy praktykanta w trakcie praktyk oraz do wska-
zania praktykantowi istotnych kompetencji, jakie w zakªadzie wymagane s¡ od pracowników,

(e) piecz¦¢ zakªadu przyjmuj¡cego na praktyk¦,

(f) podpis osoby upowa»nionej przez zakªad pracy odpowiedzialnej za praktykanta.)

6. Student przed rozpocz¦ciem praktyk powinien przekaza¢ nast¦puj¡ce informacje koordynatorowi praktyk:

1) Imi¦

2) Nazwisko

3) Dokªadna nazwa �rmy

4) Dokªadny adres �rmy

5) Nr telefonu do �rmy

6) Osoba reprezentuj¡ca �rm¦

7) Peªniona funkcja osoby reprezentuj¡cej instytucj¦

8) Termin praktyki od

9) Termin praktyki do

10) Opiekun praktyki w �rmie

11) Nr telefonu do opiekuna

12) Polisa NNW: TAK

13) Adres e-mail studenta

(Informacje te nale»y przesªa¢ za pomoc¡ formularza na stronie www)

(a) Sekcja Praktyk na podstawie tych informacji przygotuje Porozumienie pomi¦dzy UR a �rm¡ w której
b¦d¡ odbywa¢ si¦ praktyki.

(b) Porozumienie otrzymaj¡ Pa«stwo w Sekcji Praktyk.

(c) Porozumienie przekazuj¡ Pa«stwo do �rmy gdzie odb¦d¡ si¦ praktyki (lub dokument jest wysyªany
poczt¡ na adres �rmy).

(d) Firma podpisuje Porozumienie.

(e) Jeden egzemplarz podpisanego przez �rm¦ Porozumienia nale»y przekaza¢ do Sekcji Praktyk.

(! powy»sze kroki nale»y wykona¢ przed rozpocz¦ciem praktyki !)

7. W �rmie powinien by¢ powoªany Zakªadowy Opiekun praktyk (osoba z minimum 3-letnim do±wiadczeniem
zawodowym na stanowiskach o charakterze powi¡zanym z kierunkiem studiów In»ynieria Materiaªowa),
który b¦dzie nadzorowaª przebieg praktyk na bie»¡co w Firmie.

- Student wraz z opiekunem ze strony zakªadu pracy wykorzystuj¡c zawarty w sylabusie program
praktyki zawodowej w pierwszym dniu praktyki ustala plan jej przebiegu.

- Plan praktyk student przekazuje koordynatorowi praktyk do 5 dni od rozpocz¦cia praktyki.

- Plan powinien by¢ opatrzony piecz¡tk¡, podpisem kierownika jednostki, w której realizowana jest
praktyka oraz opiekuna z ramienia zakªadu pracy.

- Koordynator mo»e zobowi¡za¢ studenta do mody�kacji planu praktyk w przypadku, gdy budzi on
w¡tpliwo±ci zwi¡zane z mo»liwo±ci¡ realizacji celów i osi¡gni¦cia zakªadanych efektów ksztaªcenia.

- Student jest zobowi¡zany do obecno±ci w zakªadzie pracy zgodnie z dostarczonym planem.
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- O wszelkich zmianach w planie student jest zobowi¡zany powiadomi¢ niezwªocznie koordynatora
praktyk.

- Przebieg praktyk student odnotowuje w dzienniku praktyk (wg. udost¦pnionego wzoru).

8. Student powinien prowadzi¢ dzienniczek praktyk w którym powinny by¢ nast¦puj¡ce informacje:

- data kolejnego dnia praktyki

- zakres wykonanych/obserwowanych zada« (wraz z godzin¡ rozpocz¦cia i zako«czenia zadania)

- spostrze»enia i wnioski studenta

- podpis Zakªadowego Opiekuna praktyki

9. Warunkiem uzyskania zaliczenia z praktyk b¦dzie:

- obecno±¢ studenta na zaj¦ciach praktycznych w Firmie, potwierdzona za±wiadczeniem z zakªadu w
którym odbywaªy si¦ praktyki. Za±wiadczenie powinno zawiera¢ potwierdzenie osi¡gni¦cia wszystkich
wymaganych dla praktyki efektów uczenia si¦ oraz zawiera¢ pozytywn¡ opini¦ o studencie i cyfrow¡
ocen¦ z praktyki (od 3,0 do 5,0) przy czym ocena ta ma by¢ potwierdzona piecz¡tk¡ i podpisem
Kierownika �rmy/zakªadu pracy.

- kompletnego dzienniczka praktyki

- wykonanie sprawozdania z odbytych praktyk wg kryteriów zawartych w programie praktyk (min. 2
strony formatu A4). Wymagana dokumentacja powinna by¢ dostarczona do koordynatora praktyk
nie pó¹niej ni» 14 dni od zako«czenia praktyk.

10. Wpis zaliczeniowy b¦dzie wykonany na semestr 6.

Koordynator Praktyk
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