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Kierunek − INFORMATYKA 

Poziom − I stopnia 
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1. Programowa praktyka zawodowa jest integralną częścią programu i harmonogramu studiów dla 
kierunku informatyka. 

 
2. Praktyka może odbywać się: 

− w centrach badawczych, lub innych jednostkach Kolegium, prowadzących badania w dyscyplinach 
naukowych powiązanych z kierunkiem Informatyka, 

− w podmiotach, które zajmują się tworzeniem produktów lub usług informatycznych tj. firmach 
zajmujących się programowaniem, sieciami komputerowymi, administrowaniem sieciami 
komputerowymi, tworzeniem rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji i innych, które zapewniają 
osiągnięcie efektów uczenia wymienionych w sylabusie przedmiotu, 

−  w podmiotach, które nie zajmują się ściśle działalnością informatyczną, jednak podmioty te muszą 
mieć w swojej strukturze dział IT, który składa się z co najmniej trzech osób pracujących na 
stanowiskach informatycznych. 

 
3. Zadania Opiekuna praktyki z ramienia instytucji: 

− do pięciu dni od rozpoczęcia przez studenta praktyki, opracowani, wraz ze studentem, 
„Indywidualnego programu praktyki” zapewniającego studentowi osiągnięcie efektów uczenia się 
przypisanych do przedmiotu praktyka zawodowa, 

− sprawowanie opieki nad studentem podczas trwania praktyk zgodnie z programem praktyk 
zawodowych kierunku informatyka, weryfikacja, zatwierdzanie prowadzonego przez studenta 
dziennika praktyk, 

−  wystawienie oceny i opinii na koniec praktyki, 
Opiekunem praktyki z ramienia instytucji może być wyłącznie pracownik podmiotu, który ma co 
najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach informatycznych i jest niespokrewniony 
ani niespowinowacony z praktykantem. 

 
5. Koordynator praktyk: 
5.1. zatwierdza miejsca odbywania praktyk na podstawie: 



− rozmowy w charakterze wywiadu ze studentem, która dotyczy wybranego przez niego miejsca 
odbywania praktyki i profilu działalności wybranego podmiotu, 

− oświadczenia firmy o przyjęciu studenta na praktykę, w którym to oświadczeniu firma zapewnia 
możliwość osiągnięcie przez studenta wymaganych efektów uczenia się, 

− weryfikacji indywidualnego programu praktyki, który student dostarcza do 5 dni od rozpoczęcia 
praktyki. W przypadku niewłaściwego programu praktyki, który budzi wątpliwości odnośnie możliwości 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się, koordynator może zażądać zmiany indywidualnego 
programu praktyki, lub może przerwać studentowi odbywanie praktyki w tym podmiocie, co wymusza 
zmianę miejsca odbywania praktyki przez studenta, 

5.2. przeprowadza hospitacje programowych praktyk zawodowych na zasadach obowiązujących 
w Uniwersytecie Rzeszowskim rekomendowanych przez Komisję ds. Kształcenia. 
Hospitacje mogą być prowadzone w sposób stacjonarny, poprzez przyjazd do miejsca odbywania 
praktyki, lub zdalny poprzez kontakt telefoniczny koordynatora ze studentem i opiekunem praktyk. 
Podczas hospitacji prowadzony jest wywiad ze studentem i opiekunem praktyk odnośnie tematyki 
i realizacji zadań realizowanych w ramach praktyki oraz sprawdzenia ich spójności z założonym planem 
praktyk. Podczas hospitacji prowadzona jest również rozmowa z opiekunem praktyki odnośnie wiedzy, 
umiejętności nabytych przez studenta podczas odbywania praktyki. Hospitacja przewiduje również 
wysłuchanie pozytywnych i negatywnych uwag opiekuna odnośnie pracy studenta; 

5.3. nadzoruje realizację praktyk oraz weryfikuje stopnień osiągania przez studenta efektów uczenia się 
poprzez: 

− organizację spotkań ze studentami w zakresie zasad organizacji praktyk, obejmujących m.in.: 
zapoznanie studentów z celami praktyki, wskazanie zakładów, w których istnieje możliwość odbycia 
praktyki np. zorganizowanie spotkania z firmami prowadzącymi działalność w zakresie IT, które chcą 
zaprezentować swoją firmę i przedstawić ofertę odbycia praktyk, zapoznanie studentów 
z obowiązkami studenta podczas realizacji praktyki, poinformowanie studentów o konieczności 
posiadania ubezpieczenia NNW na okres trwania praktyki, zapoznanie studentów z zasadami realizacji 
praktyki, obejmujące sposób wyboru miejsca odbywania praktyki, i warunki jej zaliczenia; 

− przygotowanie wykazu studentów realizujących praktyki w danym roku akademickim; 
− weryfikację przed rozpoczęciem praktyki wszystkich dokumentów niezbędnych do realizacji praktyki; 
− współpracę z opiekunem z ramienia zakładu pracy w zakresie realizacji praktyki przez studenta (grupę 

studentów); 
− zatwierdzenie studentowi miejsca odbywania praktyki pod kątem możliwości osiągnięcia efektów 

uczenia się określonych w sylabusie; 
− ocenę i zaliczenie praktyki w oparciu o: dziennik praktyk, ocenę i opinię opiekuna z ramienia instytucji, 

w której student odbywał praktykę, rozmowę ze studentem dotyczącą przebiegu praktyk (rozmowa 
zaliczeniowa), obserwacje poczynione podczas hospitacji (jeśli się odbyły); 

− przygotowanie sprawozdania zbiorczego z realizacji praktyk w danym roku akademickim. 
5.4. zalicza praktykę na ocenę. 
 
6. Przypisana liczba punktów ECTS – zgodnie obowiązującym programem i harmonogramem studiów dla 

kierunku informatyka. 

 
 
 

 

 


