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SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DO ORGANIZACJI I ODBYWANIA 

PROGRAMOWYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH 

 

 

 

Kierunek − MECHATRONIKA 

Poziom − I stopnia 

Forma − stacjonarne (3,5l) /niestacjonarne (3,5) 

Profil kształcenia − praktyczny 

Poziom− II stopnia 

Forma− stacjonarne(1,5l) 

Profil kształcenia − ogólnoakademicki 
 
 
 
1. Programowa praktyka zawodowa jest integralną częścią programu i harmonogramu studiów dla 

kierunku mechatronika I i II stopnia. 
 
2. Praktyka jest realizowana zgodnie z Planem praktyk programowych obowiązującym w danym roku 

akademickim w Kolegium Nauk Przyrodniczych. 
Odbywa się jako praktyka ciągła obejmująca następujące po sobie dni robocze. 
Istnieje możliwość rozpoczęcia praktyki zawodowej wcześniej, po uprzednim uzyskaniu zgody 
Dziekana KNP. 

 
3. Praktyka może odbywać się w przedsiębiorstwach i instytucjach sektora państwowego i prywatnego. 

Student samodzielnie wskazuje instytucję, która wyrazi gotowość jego przyjęcia na praktykę 
zawodową lub wybiera miejsce odbywania praktyki spośród instytucji, z którymi Kolegium podpisało 
porozumienie dotyczące współpracy w zakresie realizacji procesu dydaktycznego. 
 

 
4. Opiekun praktyk z ramienia instytucji to osoba, która powinna mieć znaczne doświadczenie 

zawodowe, tj. minimum 3 letni staż pracy na stanowiskach o charakterze mechatronicznym. 
Do zadań opiekuna praktyk należy: 

− Rzetelna ocena postawy praktykanta w trakcie praktyki oraz wypracowanie u praktykanta istotnych 
kompetencji, jakie w zakładzie są wymagane od pracowników. 

− Ocena praktykanta zawarta w dedykowanym formularzu oceny wg wzoru udostępnionego dla 
studentów. 

 
5. Koordynator praktyk:  
5.1. zatwierdza wybrane przez studenta miejsce praktyki;  
5.2. hospituje praktyki zgodnie z zasadami obowiązującymi w UR. Hospitacja wybranych losowo osób 

realizujących praktykę zawodową polega na wizytacji koordynatora praktyk w miejscu praktyki lub na 



kontakcie telefonicznym z osobą odpowiedzialną za praktyki w jednostce przyjmującej i sporządzenie 
przez koordynatora protokołu hospitacji. 

5.3. wystawia ocenę końcową z praktyki na podstawie:  

− oceny wystawionej przez opiekuna praktyki ze strony instytucji; 

− terminowości dostarczenia dziennika praktyki i innych niezbędnych dokumentów planu praktyki; 

− własnych spostrzeżeń dokonanych podczas hospitacji oraz dodatkowych pytań sprawdzających przy 
zaliczaniu praktyki w wyznaczonym terminie 

5.4. zalicza praktykę na ocenę. 

 

6. Przypisana liczba punktów ECTS – zgodnie obowiązującymi programami i harmonogramami studiów 

dla kierunku mechatronika właściwymi dla studiów I stopnia i studiów II stopnia.  


