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SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DO ORGANIZACJI I ODBYWANIA 

PROGRAMOWYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH 

 

 

 

Kierunek − ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI 

Poziom − I stopnia 

Forma − stacjonarne (3-5l) i niestacjonarne (3,5-l) 

Profil kształcenia − ogólnoakademicki 
 

 

 

1. Programowa praktyka zawodowa jest integralną częścią programu i harmonogramu studiów dla 
kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami.  

 
2. Praktyka jest realizowana zgodnie z Planem praktyk programowych obowiązującym w danym roku 

akademickim w Kolegium Nauk Przyrodniczych. 
 
3. Praktyki powinny być odbywane w instytucjach o profilu działalności zbieżnym z kierunkiem studiów. 

I część praktyki (80 godzin) musi być realizowana w jednostkach, których działalność ma wyraźny 
związek z szeroko pojętą problematyką odnawialnych źródeł energii, a II część (80 godzin) 
z problematyką gospodarki odpadami. Praktyka może odbywać się w laboratoriach badawczych 
zorientowanych na badania związane z OZE lub/i GO, jednostkach administracji państwowej 
i samorządowej związanych z OZE lub/i GO, w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem 
i obrotem energią na rynkach lokalnych, w  przedsiębiorstwach przetwarzających lub utylizujących 
odpady, w firmach consultingowych, doradczych i eksperckich związanych z zagadnieniami 
energetycznymi lub zagospodarowaniem odpadów. 
Część praktyk może odbywać się również w jednostkach Kolegium Nauk Przyrodniczych UR 
prowadzących badania naukowe w zakresie odnawialnych źródeł energii lub/i gospodarki odpadami. 

 
4. Opiekun praktyki z ramienia instytucji sprawuje bezpośredni nadzór nad przebiegiem praktyki w danej 

jednostce oraz sporządza opinię z przebiegu praktyki zawodowej 
 
5. Koordynator praktyk: 
5.1. zatwierdza miejsca odbywania praktyk na podstawie ramowego planu przebiegu praktyk. Instytucja 

przyjmująca studentów na praktykę podpisuje z UR porozumienie jednorazowe o przyjęcie na 
praktykę; 

5.2. hospituje praktyki na zasadach obowiązujących w Uniwersytecie Rzeszowskim. Hospitacja ma na celu 
sprawdzenie (osobiste, telefoniczne lub z wykorzystaniem innych środków komunikacji na odległość) 
czy student realizuje praktykę zgodnie z programem studiów i regulaminem organizacji programowych 
praktyk zawodowych. Rezultatem hospitacji powinny być sporządzone protokoły hospitacji; 



5.3. weryfikuje stopień osiągania przez studenta efektów uczenia się poprzez: 
−  hospitacje programowych praktyk zawodowych na zasadach obowiązujących w Uniwersytecie 

Rzeszowskim; 
−  weryfikację dziennika praktyk zawierającego opis działań i zadań wykonywanych przez studenta 

ujętych w kartach pracy, zapoznanie się z opinią z przebiegu praktyki zawodowej, wystawioną przez 
zakładowego opiekuna praktyk oraz weryfikację/ocenę sprawozdania, sporządzonego przez studenta 
– praktykanta, zawierającego opis zrealizowanej praktyki, nabytych i doskonalonych umiejętności oraz 
ocenę własną praktyki i jej przydatności w nabywaniu kompetencji zawodowych. 

5.4. zalicza praktykę na ocenę 
 
6. Przypisana liczba punktów ECTS – zgodnie obowiązującym programem i harmonogramem studiów dla 

kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami.  


