Politechnika Opolska
Wydział Inżynierii Systemów Technicznych
REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH
na kierunkach o profilu praktycznym
(zasady oraz tryb odbywania i zaliczania praktyk studenckich, oraz warunki
zwalniania studenta z obowiązku odbywania praktyki)
§ 1. Wymagania ogólne
1. Rodzaj praktyk oraz ich wymiar wynika z obowiązujących planów studiów dla
poszczególnych kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Systemów
Technicznych.
2. Student ma obowiązek odbyć praktykę na kierunku o profilu praktycznym (zawodową) na
siódmym semestrze studiów.
3. Wymiar praktyk obowiązujących dla poszczególnych kierunków studiów o profilu
praktycznym podano w załączniku nr 1.
4. Praktyka kierunkowa dla studiów inżynierskich ma charakter zawodowy, technologiczny
i powinna się odbyć w przedsiębiorstwie produkującym, użytkującym lub serwisującym
maszyny i urządzenia przemysłowe. Podstawowym celem programowym tej praktyki jest
uzyskanie lub uzupełnienie merytorycznych i manualnych praktycznych umiejętności
z zakresu produkcyjnej techniki warsztatowo-konstrukcyjno-technologiczno-montażowej
z uwzględnieniem oceny jakości produkcji oraz jej wpływu na środowisko.
5. Szczegółowy cel oraz treści realizowane podczas praktyki podano w Karcie Praktyki,
stanowiącej załącznik nr.2 a lub b.
6. Studenci mogą odbywać praktyki grupowo lub indywidualnie, na zasadzie skierowania
przez Dziekana do zakładu pracy (przedsiębiorstwa, instytucji itp.), lub na podstawie
umowy o pracę, dzieło albo zlecenie. Wzór porozumienia o organizację praktyk
studenckich na podstawie skierowania stanowi załącznik nr 3 i 3a.
7. Studenci zainteresowani odbyciem praktyki na zasadach indywidualnych powinni
dopełnić formalności związane z organizacją praktyki samodzielnie. Proponowany przez
studenta zakład (przedsiębiorstwo, instytucja) może stanowić miejsce odbywania
praktyki, jeżeli charakter wykonywanej przez studenta pracy będzie dostosowany do
ramowego programu praktyki.
8. Nadzór merytoryczny nad przebiegiem praktyki oraz warunkami jej realizacji sprawuje
opiekun praktyki powołany przez Dziekana spośród nauczycieli akademickich.
9. Ramowe programy praktyk kierunkowych dla poszczególnych kierunków studiów zawarte
są w załącznikach nr 4 a i b. Programy te mogą być w szczególności uzupełnione o treści
związane z przedmiotem prowadzonej przez zakład działalności produkcyjnogospodarczej.
9. Jeżeli praktyka zawodowa jest powiązana z pracą dyplomową studenta, program takiej
praktyki jest uzgadniamy przez opiekuna praktyk z promotorem pracy dyplomowej i jest
dostosowany do charakteru realizowanej przez studenta pracy dyplomowej.
10. W przypadku odbywania praktyki na podstawie porozumienia zawartego przez Uczelnię
z jednostką gospodarczą, program praktyki stanowi integralną część tego porozumienia.
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§ 2. Obowiązki uczelnianego opiekuna praktyk.
1. Nadrzędnym zadaniem opiekuna jest udzielanie studentom wszelkiej dostępnej pomocy
oraz porad w zakresie organizacji i trybu odbywania praktyki.
2. Opiekun praktyki jest przełożonym studentów odbywających praktykę i w tym zakresie
podejmuje decyzje. Od decyzji tych przysługuje odwołania do Dziekana w ustalonym
trybie.
3. Do zakresu obowiązków opiekuna należy w szczególności:
a) opracowanie ramowego programu praktyki oraz harmonogramu jej organizacji,
b) uzgadnianie z zakładem pracy korekty programu praktyki o zagadnienia wynikające
z profilu działalności zakładu pracy,
c) zapoznanie studentów z celem i programem praktyki,
d) podanie do wiadomości studentom zasad oraz trybu odbywania i zaliczania praktyki,
e) rozstrzygania, wspólnie z przedstawicielem zakładu pracy, spraw związanych
z organizacją i przebiegiem praktyki w tym zakładzie,
f) nadzór dydaktyczno-wychowawczy oraz kontrola przebiegu praktyki,
g) potwierdzenie sprawozdania z praktyki oraz wpisanie karty okresowych osiągnięć
studenta noty o zaliczeniu praktyki, z uwzględnieniem wymagań podanych
w § 3,
h) prowadzenie dokumentacji organizacyjnej (katalogu) praktyk studenckich,
i) informowanie Dziekana o wszelkich nieprawidłowościach związanych zarówno
z organizacją jak i przebiegiem praktyki.
§ 3. Zaliczanie praktyki.
1. Podstawą zaliczenia praktyki, jest odbycie praktyki w pełnym wymiarze czasu
wynikającego z harmonogramu toku studiów, a dodatkowo:
a) złożenie sprawozdania, którego formę (konspekt) podano w załączniku nr 5 do
regulaminu,
b) zaświadczenie Przedsiębiorcy o odbytej praktyce, względnie poświadczenie przez
Przedsiębiorcę sprawozdania z praktyki, jeżeli podstawą odbycia praktyki jest
porozumienie (umowa) o jej realizację.
2. Zaliczenia praktyki dokonuje opiekun praktyki, a w szczególnie uzasadnionych
przypadkach Prodziekan ds. dydaktyki.
3. Zaliczenie praktyki potwierdza się karcie okresowych osiągnięć studenta (karcie ocen),
poprzez wpisanie oceny. Do obowiązku studenta należy wypełnienie stosownych danych
i informacji o odbytej praktyce.
4. Wszelkie wątpliwości wynikające z trybu zaliczania praktyki rozstrzyga Dziekan.
§ 4. Warunki zwalniania studenta z obowiązku odbycia praktyki.
1. Z obowiązku odbywania praktyki można być zwolnionym jedynie w przypadku, gdy
udokumentuje się nabyte wcześniej doświadczenie zawodowo-techniczne. Podstawę
zwolnienia może wówczas stanowić:
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a) zatrudnienie w zakładzie pracy, przedsiębiorstwie, jednostce gospodarczej itp., o tym
samym lub pokrewnym do kierunku studiów (programu praktyki) charakterze działalności.
Dopuszcza się przy tym wykonywanie pracy na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia oraz w ramach tzw. działalności gospodarczej,
b) staż przemysłowy lub praktyka przemysłowa – jako formy doskonalenia zawodowego,
także w okresie pobierania nauki w szkole ponadgimnazjalnej,
c) praktyka odbyta w ramach studiów na innej uczelni,
d) udział w obozach naukowych związanych z programem studiów.
2. W wymienionych w ust. 1 przypadkach udokumentować należy okres zatrudnienia
(odbycia stażu lub praktyki), w wymiarze nie mniejszym niż wymiar praktyki przewidziany
planem studiów.
§ 5. Regulamin obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020.

Podstawa:
1. Uchwała nr 59 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 15 marca 2006 r., wg której sposób
przeprowadzania i zaliczania oraz warunki zwalniania studenta z obowiązku odbywania
praktyki określa kierownik jednostki prowadzącej dany kierunek studiów;
2. Postanowienie Regulaminu Studiów w Politechnice Opolskiej, zgodnie z którym zasady
oraz tryb odbywania i zaliczania praktyk studenckich określa Dziekan .
Opole 2019 r.
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