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SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DO ORGANIZACJI I ODBYWANIA 

PROGRAMOWYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH 

 

 

 

Kierunek − INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

Poziom − I stopnia 

Forma − stacjonarne (3-5l) 

Profil kształcenia − ogólnoakademicki 

 

 

 

1. Programowa praktyka zawodowa jest integralną częścią programu i harmonogramu studiów dla 
kierunku inżynieria materiałowa.  

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

akademickim w Kolegium Nauk Przyrodniczych. 
 
3. Praktyki zawodowe powinny odbywać się w firmie/zakładzie pracy o profilu pokrywającym się 

z zagadnieniami inżynierii materiałowej oraz programem praktyk. Praktyki zawodowe mogą również 
odbyć się w centrach badawczych lub innych jednostkach KNP, prowadzących badania w dyscyplinach 
powiązanych z kierunkiem studiów inżynieria materiałowa. 
Student wskazuje koordynatorowi praktyk instytucję w jakiej zamierza odbywać praktyki. 

Koordynator praktyk może nie wyrazić zgody na zaproponowane przez studenta miejsce odbywania 

praktyki w przypadku, gdy budzi ono wątpliwości w zakresie możliwości realizacji celów i osiągnięcia 

zakładanych efektów uczenia się. 

 

4. Opiekun praktyki z ramienia instytucji ma za zadanie: stworzenie planu przebiegu praktyki, 
bezpośrednią (na miejscu w instytucji) opiekę i nadzór nad wykonywaniem przez studenta zadań 
wynikających z programu praktyk, jak również rzetelną ocenę postawy praktykanta w trakcie praktyk i 
zawarcie jej w formularzu oceny oraz do wskazanie praktykantowi istotnych kompetencji, jakie 
w instytucji wymagane są od pracowników, przekazanie informacji koordynatorowi praktyk na temat 
realizacji praktyki przez studenta w ramach hospitacji.  

 

5. Koordynator praktyk: 
5.1. zatwierdza miejsce odbywania praktyk na podstawie oświadczenia z instytucji oraz wypełnionego 

przez studenta formularza rejestracyjnego do praktyk (na stronie www). 
5.2. hospituje wybrane losowo praktyki, na zasadach obowiązujących w Uniwersytecie Rzeszowskim (np. 

wizytacje w miejscu praktyki lub / i kontakt telefoniczny z osobą odpowiedzialną za praktyki 
w jednostce przyjmującej, sporządzenie przez koordynatora protokołu hospitacji). Hospitacji powinno 
podlegać minimum 10% praktyk zawodowych. 



5.3. sprawuje nadzór nad praktykami poprzez: sprawdzenie i weryfikację niezbędnej dokumentacji 
przedstawionej przez studenta: oświadczenie z instytucji, wypełnienie formularza na stronie www, 
oświadczenie o posiadaniu NNW, plan praktyk, dziennik praktyk, formularz oceny, sprawozdanie 
z praktyk. Dodatkowe informacje weryfikujące osiągnięcie efektów uczenia na podstawie: rozmowy 
z opiekunem z ramienia instytucji w ramach hospitacji, rozmowy ze studentem po zakończeniu 
praktyk, 

 
6. Przypisana liczba punktów ECTS – zgodnie obowiązującym programem i harmonogramem studiów dla 

kierunku inżynieria materiałowa. 
 


