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1.  WPROWADZENIE 

Wydział Elektryczny od 18 lat jest liderem na ZUT w Szczecinie pod względem 

współpracy prowadzonej przez jednostki naukowo-dydaktyczne z otoczeniem 

przemysłowym w zakresie wzrostu praktycznych umiejętności swoich studentów 

a przyszłych absolwentów. W sposób ciągły zarówno programy studiów jak i programy 

praktyk zawodowych dostosowywane są do potrzeb i oczekiwań lokalnego rynku pracy. 

 

Wydział podejmuje szereg działań, mających na celu aktywizację procesu 

pozyskiwania miejsc praktyk i staży w atrakcyjnych z punktu widzenia studentów 

Firmach regionu i kraju. 

 

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich realizuje swoje obowiązki zgodnie 

z zawartymi w Strategii Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie do roku 2020 celami: 

1. Cel Strategiczny 1 KSZTAŁCENIA: Wartościowy absolwent; Cel operacyjny 3: 

Nowoczesny system praktyk i staży, 

2. Cel Strategiczny 2 KSZTAŁCENIA: Atrakcyjny proces kształcenia; Cel operacyjny 

2: Wzrost udziału studentów w badaniach naukowych, 

3. Cel Strategiczny 2 KSZTAŁCENIA: Atrakcyjny proces kształcenia; Cel operacyjny 

3: System korelacji aktywności naukowej i dydaktycznej pracowników. 

 

Wszystkie działania związane z praktykami studentów regulują odpowiednie akty 

prawne lub akty prawne, z których wynika zakres merytoryczny praktyki programowej: 

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 

1668) [1], 

2. Uchwała  nr 29 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 

Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów 

wyższych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie [2], 

3. Zarządzenie Nr 169 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie zasad realizowania praktyk 

zawodowych studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie, będących obywatelami polskimi [3], 

4. Uchwała nr 6 Rady Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 15 kwietnia 2010 r. 

w sprawie przyznawania punktów ECTS za praktyki programowe w planach 

studiów I stopnia [4], 

5. Sylabusy Praktyk dla poszczególnych stopni oraz kierunków studiów [5-12], 

6. Uchwała Rady Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwały 

podjęte przez Radę Wydziału Elektrycznego w 2012 roku w sprawie zatwierdzenia 

opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów [13], 
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7. Uchwała nr 11 Rady Wydziału Elektrycznego z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie 

zmiany załącznika do uchwały RW nr 9 z dnia 25.04.2012 r. w sprawie zatwierdzenia 

zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów automatyka i robotyka – 

studia drugiego stopnia [14], 

8. Uchwała nr 10 Rady Wydziału Elektrycznego z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie 

zmiany załącznika do uchwały RW nr 5 z dnia 18.04.2012 r. w sprawie zatwierdzenia 

zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów elektrotechnika – studia 

drugiego stopnia [15], 

9. Uchwała nr 9 Rady Wydziału Elektrycznego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

zatwierdzenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów 

automatyka i robotyka – studia drugiego stopnia [16], 

10. Uchwała nr 5 Rady Wydziału Elektrycznego z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie 

zatwierdzenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów 

elektrotechnika – studia drugiego stopnia [17], 

11. Uchwała nr 7 Rady Wydziału Elektrycznego z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie 

zatwierdzenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów 

teleinformatyka – studia pierwszego stopnia [18], 

12. Uchwała nr 6 Rady Wydziału Elektrycznego z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie 

zatwierdzenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów 

automatyka i robotyka – studia pierwszego stopnia [19], 

13. Uchwała nr 4 Rady Wydziału Elektrycznego z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie 

zatwierdzenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów 

elektrotechnika – studia pierwszego stopnia [20], 

14. Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 

2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych [21]. 

 

Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie w drodze do osiągnięcia sukcesu, jakim jest 

wizerunek Wydziału wspierającego kariery zawodowe absolwentów (potwierdziły to 

dane z ankiet studentów, na temat powodów wyboru tej właśnie Uczelni i Wydziału), 

dokonał TRZECH bardzo istotnych rzeczy: 

1) wypracował model współpracy z Przedsiębiorstwami, opisany w Umowie 

o współpracy, 

2) stworzył stanowisko Pełnomocnika Dziekana ds. współpracy naukowej 

z partnerami zewnętrznymi 

3) przyjął Strategię do roku 2020. Niniejsze opracowanie stanowi integralny 

element tejże Strategii. 

 

1.1.  Rynek pracy w Polsce – świat nauki i biznesu – cel przyszłość absolwentów 

Współczesna gospodarka, a tym samym rynek pracy, w bardzo dużym stopniu 

oparty jest na wiedzy, w tym wiedzy technicznej. W wielu opracowaniach [22] 

poświęconych zagadnieniom zapotrzebowania na absolwentów szkół wyższych 
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przewija się wątek potwierdzający tezę, iż współcześnie do najcenniejszych na rynku 

produktów i jednocześnie surowców należą: wiedza i umiejętności inżynierów. 

Dzięki wsparciu projektów realizowanych w ramach Programów Operacyjnych 

(Kapitał Ludzki, Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka) Unii 

Europejskiej rola szkół wyższych, jako głównych ośrodków dostarczających 

pracodawcom wysokiej jakości kapitał ludzki, wzrasta z roku na rok. 

 

1.1.1.  Wskaźniki rynku pracy 

Rynek pracy charakteryzuje wiele wskaźników. Tutaj wybrano te działania, które 

wskazane w zakresie realizacji praktyk zawodowych mogą mieć swoje potwierdzenie 

i uzasadnienie. 

  

Rys. 1. Mapa zarejestrowanego bezrobocia w Polsce wraz z podziałem zaludnienia kraju. Źródło GUS 

Przedstawione dane statystyczne obrazują odsetek ludzi bezrobotnych w danych 

województwach. Średnia stopa bezrobocia dla Polski wynosi 12.9%, natomiast dla 

Województwa Zachodniopomorskiego jest jedną z najwyższych w kraju i wynosi 17.4%. 

Zachodniopomorskie jest również regionem z jednym z najszybciej rosnących 

wskaźników przyrostu ludzi bez pracy. Spowodowane jest to niewątpliwie słabym 

poziomem uprzemysłowienia regionu w stosunku do województw ościennych – brak 

miejsc pracy dla niewykwalifikowanej kadry oraz małą konkurencyjnością regionu, 

z punktu widzenia nowych inwestorów.  

Zachodniopomorskie pod względem liczby ludności jest jednym z najmniej 

zaludnionych województw w kraju. Z tego powodu nie stanowi najbardziej 

konkurencyjnego rynku zbytu dla dużych pracodawców w świetle pozostałych 

regionów. Bliskość granicy jest niewątpliwym atutem Województwa i tworzy 

możliwości dla rynku pracy. 

Statystyki pokazują, że zarówno liczba osób pracujący, jak i niepracujących 

w Województwie Zachodniopomorskim, należy do jednej z najniższych w kraju. 
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W przypadku osób zatrudnionych ma to niewątpliwie związek z ilością wolnych etatów 

oraz stopniem uprzemysłowienia regionu. Mała liczba bezrobotnych wynika ze 

stosunkowo małej populacji województwa. 

  

Rys. 2. Pracujący/bezrobotni w Polsce w liczbach. Źródło GUS 

  

Rys. 3. Zatrudnienie osób z wyższym wykształceniem – warto się uczyć? Źródło GUS 

Wskaźnik zatrudnienia w województwie należy do jednego z najniższych w Polsce 

i jest najsłabszy w stosunku do wszystkich województw ościennych. Ponad połowa 

ludzi w wieku produkcyjnym nie ma stałego źródła dochodu. 

Wskaźnik zatrudnienia osób z wyższym wykształceniem jest również poniżej 

średniej krajowej, jednak oddaje ogólnopolski trend większej możliwości znalezienia 

zatrudnienia przez osoby wykształcone. Świadczy to niewątpliwie o słuszności 

podejmowania decyzji o ukończeniu studiów wyższych i obronie tytułu zawodowego. 

Wykształceni pracownicy mają mniejsze problemy ze znalezieniem zatrudnienia niż 

osoby nielegitymizujące się żadnym tytułem zawodowym. 
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Zatrudnionych w przemyśle w województwie zachodniopomorskim jest 81,3 tys. co 

stanowi ok. 14% ogólnie zatrudnionych we wszystkich zawodach. Pokazuje to jak mało 

w regionie znajduje się firm produkcyjnych i jak mało konkurencyjne jest województwo 

wobec najbliższych sąsiadów, gdzie odsetki te są wyższe. Składa się na to ogólny 

podział poszczególnych sektorów gospodarki, gdzie prym nadal wiedzie rolnictwo. 

Sektor przemysłowy jest relatywnie mały, co może paradoksalnie przyczynić się do 

wzrostu zainteresowania regionem przez inwestorów, ze względu na wolną przestrzeń 

w tym wymiarze.  

 

Rys. 4. Zatrudnienie w przemyśle. Źródło GUS 

W regionie zachodniopomorskim wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw jest 

o ponad 10% niższe niż średnie krajowe. Wynikać to może ze słabej konkurencyjności 

województwa i małej ilości firm produkcyjnych co powoduje relatywne niskie 

zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną kadrę inżynierską i małą konkurencyjność na 

rynku pracy.   

Województwo pomimo relatywnie słabego uprzemysłowienia oferuje większości 

absolwentów szkół wyższych zatrudnienie. Bliskość większych ośrodków 

przemysłowych kusi absolwentów, jednak większość pozostaje wierna rodzimemu 

rynkowi pracy. 

W kolejnym podrozdziale pokazano, czego – zdaniem przedsiębiorców w Polsce – 

brakuje absolwentom Uczelni oraz na co większość z nich zwraca uwagę, upatrując 

tego, jako źródeł sukcesu bądź porażki absolwentów na rynku pracy. 

 

1.1.2.  Deficytowe umiejętności absolwentów Uczelni 

Statystyczny polski student z punktu widzenia potencjalnego pracodawcy nie jest 

optymalnie wykształcony. Jak wskazują wyniki badań przeprowadzonych na grupie 

prawie 600 przedsiębiorców, absolwentom polskich Uczelni najbardziej brakuje 
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umiejętności łączenia teorii z praktyką, rozwiązywania problemów, organizacji pracy 

oraz znajomości języków obcych. 

 

Rys. 5. Umiejętności, których zdaniem pracodawców brakuje absolwentom Uczelni w Polsce 

Powodem tego mogą być braki programowe w trakcie całego toku nauczania oraz 

wymagania co do wiedzy i kompetencji ucznia/studenta niedopasowane do realiów 

dzisiejszego dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.  

Ponad połowa przepytanych ankietowanych stwierdziła, że brak umiejętności 

w wyżej wymienionych dziedzinach stanowi największą słabość absolwentów 

z wyższym wykształceniem i przeszkadza w znalezieniu zatrudnienia. Jak wskazuje 

ankieta są to w większości umiejętności związanie z łatwością odnalezienia się na 

stanowisku pracy i grupie niż umiejętności wyuczone związane z zawodem. 

Ważnym jest, aby Uczelnie Wyższe w Polsce utrzymywały kontakty 

z przedstawicielami biznesu w celu uzgodnienia zakresu umiejętności przyszłego 

absolwenta tak, aby proces jego przygotowania stanowiskowego wymagał jak 

najmniejszych nakładów, a tym samym, żeby pozostawał on jak najkrócej bezrobotny. 

Równie istotną kwestią powinno być dopasowanie profilu nauczania do 

indywidualnych predyspozycji studenta w celu jak najlepszego przygotowania go do 

realiów rynku pracy. Absolwent powinien zdawać sobie sprawę ze swoich słabości 

i wymagań, jakie stawia przed nim przyszły pracodawca. Zrealizowanie tego celu może 

być możliwe poprzez odbywanie staży i szkoleń zawodowych już w trakcie studiów 

i nabywanie nowych kompetencji, które wykorzysta w przyszłej pracy. 

Przeprowadzona ankieta wskazała, że pracodawcy nie oczekują od absolwentów 

wiedzy encyklopedycznej, ale umiejętności odnalezienia się w danej sytuacji. Są oni 

w stanie poświęcić swój czas i środki na doszkolenie nowego pracownika, pod 

warunkiem, że będzie on posiadał odpowiednie podstawy. 

Dopasowanie ram kształcenia na Uczelniach Wyższych w stosunku do otoczenia 

makroekonomicznego powinno stanowić podstawę do stworzenia idealnego 

absolwenta, pożądanego na lokalnym i ogólnokrajowym rynku pracy. 
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1.1.3.  Kluczowe czynniki sukcesu – zatrudnienia studentów i absolwentów 

Przedstawiony w niniejszym podrozdziale poniższy wykres obrazuje wyniki ankiety 

przeprowadzonej na grupie 10732 studentów i absolwentów Uczelni Wyższych 

w Polsce. Zdaniem 44% respondentów kluczowym czynnikiem decydującym 

o zatrudnieniu są wiedza i umiejętności nabyte w trakcie toku nauczania. Jedna piąta 

pytanych wskazała doświadczenie zawodowe jako najważniejszy aspekt przy 

zatrudnieniu, natomiast po 14% głosów otrzymały kompetencje społeczne i poziom 

wykształcenia. Prestiż Uczelni oraz znajomości zdaniem ankietowanych mają 

najmniejszy wpływ na znalezienie pracy. 

Wykres 1. Czynniki mające kluczowy wpływ na zatrudnienie (% studentów i absolwentów; n=10 732) 

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie: Ł. Arendt (red.), Uczelnia przyjazna pracodawcom.  

Raport z badań w II edycji projektu „Uczelnia przyjazna pracodawcom”, IPiSS, Warszawa 2012 

 

Z powyższej ankiety wynika, że studenci chcą pracować i dostrzegają wymagania 

stawiane im przez dynamicznie zmieniające się rynki pracy. Ewidentnym stało się 

przekonanie o kreowaniu ścieżki własnej kariery zawodowej na bazie własnych 

umiejętności i kompetencji. Czynniki wynikające z dodatkowych aspektów (prestiż 

uczelni, znajomości) nie są postrzegane jako uwarunkowania mogące w jakikolwiek 

sposób przyczynić się do znalezienia zatrudnienia. 

Zestawiając powyższą ankietę a sondażem przeprowadzonym wśród 

przedsiębiorców wynika, że studenci i absolwenci w dużej mierze czują 

zapotrzebowanie rynku i wymagania pracodawców. Może wiązać się to z coraz większą 

świadomością młodych ludzi co do wymogów stawianych przez obecny rynek pracy jak 

i ingerencją Uczelni w początkową fazę rozwoju zawodowego studenta. 

Uczelnie Wyższe w ramach swoich kompetencji i możliwości powinny 

wykorzystywać szanse i minimalizować zagrożenia, jakie stoją przed ich absolwentami. 

Zapewnienie odpowiedniego startu studentom w przyszłość z pewnością przyniesie 

pozytywne rezultaty dla obu stron.  

Sukces absolwenta Uczelni Wyższej na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy 

zależy w głównej mierze od niego samego, aczkolwiek odpowiednie programy 

kształcenia, stażowe i praktyki pozwalają na zwiększenie szans oraz znalezienie 

zatrudnienia w wyuczonym zawodzie. 
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1.2.  Model one piece flow kształcenia absolwenta Wydziału Elektrycznego ZUT 

w Szczecinie – inżyniera atrakcyjnego z punktu widzenia rynku pracy 

Doświadczenia zdobyte przez ostatnie lata przez Wydział Elektryczny ZUT 

w Szczecinie pozwoliły na opracowanie modelu ścieżki studentów pod kątem 

udostępnienia im maksymalnie dużych możliwości w zakresie kształtowania kariery 

zawodowej. 

Model ten analogicznie do znanego z technik lean manufacturing modelu przepływu 

pojedynczego produktu, pozwala na każdym etapie studiowania sprawić, by studenci 

mieli szerokie spektrum możliwości wyboru. W rozdziale „Modele praktykantów na WE 

ZUT w Szczecinie” przedstawiono cztery tryby, w których studenci mogą odbywać 

praktyki zawodowe. Tryby te zgodne są z odpowiednimi regulacjami w tym zakresie, 

obowiązującymi na Uczelni. 

Zgodnie z regulacjami Krajowych Ram Kwalifikacji produktem Uczelni jest 

absolwent. Zmienił się jednak punkt ciężkości i odpowiedzialność, jaka spoczywa na 

Kadrze kształcącej przyszłych inżynierów. Nie jest już istotne, czy laboratoria, w których 

studenci zdobywają wiedzę i umiejętności są dobrze wyposażone – one oczywiście 

MUSZĄ być dobrze wyposażone, natomiast – co ważniejsze – zajęcia MUSZĄ być 

prowadzone przez Kadrę o najwyższych możliwych kwalifikacjach. Współcześnie 

(zgodnie z wytycznymi KRK) istotne jest to, czy absolwent danej Uczelni znajdzie pracę 

na rynku, w gospodarce, opartej na szeroko rozumianej wiedzy. 

 

Poniżej przedstawiono model, według którego funkcjonuje kształcenie na Wydziale 

Elektrycznym, z uwzględnieniem odbywania praktyki zawodowej. Działania w zakresie 

ankietyzacji kolejnych pokoleń studentów wskazują na fakt, iż Wydział Elektryczny ZUT 

w Szczecinie postrzegany jest jako ten, po którego ukończeniu łatwo zdobyć pracę. 

Traktując ten właśnie aspekt działalności za mocną stronę, podejmowane są rozmaite 

działania, ułatwiające studentom kontakty z potencjalnymi pracodawcami. 

 

W toku studiów, na początku semestru letniego, organizowane są spotkania 

informacyjne ze studentami w sprawie praktyk. Studentom przedstawia się 

szczegółowo tryby, w jakich mogą je realizować. W rozdziale 3 przybliżono każdy z tych 

trybów w zakresie procedury. 

To, czym poszczególne tryby się różnią to poziom zaangażowania Wydziału 

Elektrycznego w proces pozyskiwania atrakcyjnych z punktu widzenia przyszłości 

zawodowej absolwentów. W przypadku trybu info rola Wydziału sprowadza się do 

stwierdzenia, czy udokumentowane przez studenta doświadczenie zawodowe 

wystarczy by, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, zaliczyć przedmiot 

Praktyka zawodowa na danym stopniu i kierunku studiów. 
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Rys. 6. Model ogólny realizacji praktyk w toku studiów 

Tryb INŻYNIER JUTRA jest nowym pomysłem na zaangażowanie Interesariuszy 

zewnętrznych w proces dydaktyczny w zakresie doświadczenia zawodowego 

studentów Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie. Zgodnie z zapisami Strategii 

Wydziału Elektrycznego [23] tryb ten ma stać się w przyszłości priorytetowym, 

najbardziej ze wszystkich możliwych wychodzący naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy 

w zakresie wiedzy i umiejętności absolwentów Wydziału. W procesie tym od roku 2009 

uczestniczy Rada Przemysłowo-Programowa Wydziału, w której zasiadają 

przedstawiciele Firm branż powiązanych z realizowanymi na WE kierunkami studiów 

(http://www.we.zut.edu.pl/o-wydziale/rada-przemyslowo-programowa/).  

http://www.we.zut.edu.pl/o-wydziale/rada-przemyslowo-programowa/
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Certyfikacja, promocja, ewaluacja jakości realizowanych w toku studiów praktyk są 

tymi elementami, które wynikać będą bezpośrednio z podejmowanych na Wydziale 

Elektrycznym działań. Aktualnie ewaluacja praktyki polega na ocenie zawartości 

merytorycznej POTWIERDZENIA ODBYCIA PRAKTYKI. Nowym elementem od roku 2012 

jest DZIENNIK PRAKTYKI, który będzie zawierał znacznie więcej informacji o samej 

praktyce. 

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie trybów, w jakich – zgodnie 

z obowiązującymi przepisami – możliwa jest realizacja praktyk studenckich na Wydziale 

Elektrycznym ZUT w Szczecinie. 

a)   

b)   

c)   

d)   

Rys. 7. Szczegółowy tryb realizacji praktyk w toku studiów, zarówno na studiach pierwszego jak 

i drugiego stopnia 

W zakresie ewaluacji praktyki Wydział Elektryczny czyni starania, aby studenci mogli 

poza formularzem POTWIERDZENIA ODBYCIA PRAKTYKI pozyskać z Firmy – praktykodawcy 

dodatkowe dokumenty, jak np. CERTYFIKAT WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI, w którym będą 

zawarte np. informacje na temat sprzętu i oprogramowania, jakiego praktykant używał 

podczas realizacji praktyki. Ważnym elementem podsumowującym praktykę będzie opinia 

o praktykancie zawarta w KWESTIONARIUSZU OCENY PRAKTYKANTA, zaś swego rodzaju 

informacją zwrotną dla Wydziału Elektrycznego na temat potencjalnych miejsc praktyk 

mogą być opinie studentów, zawarte w ANKIECIE. 

W kolejnych rozdziałach opisano niezbędne informacje, dzięki którym proces realizacji 

praktyki zawodowej zostanie usprawniony w trybie opisanym w Strategii rozwoju 

Wydziału Elektrycznego do roku 2020. 



15 

 

2.  PROGRAM PRAKTYK 

W niniejszym rozdziale przedstawiono proponowane studentom poszczególnych 

kierunków studiów realizowanych na Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie 

programy praktyk zawodowych. Uwzględniają one specyfikę zawodów związanych 

z danym kierunkiem. Programy te zgodne są z przyjętymi na Wydziale Elektrycznym 

ZUT w Szczecinie zapisami Krajowych Ram Kwalifikacji [13-20]. Realizacja praktyki 

zawodowej zgodnie z tymi zapisami skutkuje zaliczeniem przedmiotu zgodnie 

z przyjętymi Sylabusami dla poszczególnych kierunków studiów [5-12]. 

Programy praktyk stanowią jednocześnie podstawę WALIDACJI poszukiwanej przez 

studenta praktyki zawodowej realizowanej w trybie SAMI, jak również weryfikacji 

odbytej praktyki w trybie info. Oznacza to, że jeżeli studenci chcą poszukiwać praktyki 

zawodowej samodzielnie, muszą odbyć ją w zakładach pracy, w których zdobędą 

wiedzę, umiejętności oraz pozyskają kompetencje społeczne, konieczne do zaliczenia 

praktyki zawodowej. 

Tryby JEDNOSTKI WE oraz INŻYNIER JUTRA z założenia oferują studentom praktyki 

zawodowe zgodne z opisanymi tutaj programami praktyk, spełniające określone cele 

oraz realizujące wymagane w KRK treści programowe. 
 

 

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

 

do zrealizowania w NAZWA_PRZEDSIĘBIORSTWA 

przez 

IMIĘ_NAZWISKO_STUDENTA, studenta ROK_STUDIÓW roku kierunku 

NAZWA_KIERUNKU 

 

–  zapoznanie się z przepisami BHP, obowiązującymi w Przedsiębiorstwie 

–  ogólne zapoznanie się ze strukturą organizacyjno-techniczną Przedsiębiorstwa 

–  zapoznanie się z metodami automatyzacji w branży ............................. 

–  zdobycie wiedzy na temat sterowania pracą obiektów........................... 

–  uczestnictwo w pracach eksploatacyjnych i pomiarowych przy urządzeniach 

………………………… 

–  zapoznanie się z metodami i środkami ochrony środowiska w Przedsiębiorstwie 

–  uczestnictwo i zdobycie wiedzy praktycznej w wykonywaniu prac montażowych, 

eksploatacyjnych, pomiarowych realizowanych w Przedsiębiorstwie 

–  zdobycie wiedzy na temat ................................. 

–  nabycie umiejętności związanych z ...................................... 

–  wykształcenie kompetencji społecznych z zakresu ....................................... 
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Program praktyki powinien zostać ustalony w oparciu o Zamierzone efekty 

kształcenia dla każdego z kierunków studiów. 

 

2.1.  Cele modułu/przedmiotu 

Odbycie praktyki zawodowej przez studentów Wydziału Elektrycznego ma na celu: 

1. nabycie przez studentów praktycznych umiejętności uzupełniających wiedzę 

zdobytą w toku zajęć dydaktycznych na uczelni, 

2. nauczenie się przez studentów wykonywania czynności określonych dla 

wybranej dziedziny techniki, poznawanie zasad i specyfiki funkcjonowania 

zakładów, nabywanie umiejętności pracy w zespole i pod nadzorem, uczenie się 

dyscypliny pracy i terminowości, 

3. poznanie przez studentów zakładów pracy, w których podejmą swoją pracę 

zawodową po skończeniu studiów, 

4. zapoznanie się z zasadami BHP i środowiskiem pracy zakładu. 

 

2.2.  Treści programowe 

W trakcie praktyki zawodowej w zakładzie pracy student powinien zrealizować 

m.in.: 

1. udział w pracach montażowych, obsługowych, przeglądowo-konserwacyjnych 

urządzeń i układów technicznych związanych ze studiowanym kierunkiem, 

2. udział w projektowaniu, tworzeniu i uruchamianiu oprogramowania urządzeń 

i układów technicznych związanych ze studiowanym kierunkiem, 

3. udział w pracach badawczo-rozwojowych związanych ze studiowanym 

kierunkiem. 

 

2.3.  Kierunek Automatyka i Robotyka 

Cele oraz zakres praktyki zawodowej opisują Sylabusy KRK: 

1. AR_S1A_P01 – studia stacjonarne pierwszego stopnia [5], 

2. AR_S2A_P01 – studia stacjonarne drugiego stopnia [6]. 

 

2.3.1.  Zamierzone efekty kształcenia – stopień pierwszy [19] 

Realizacja praktyki zawodowej w toku studiów pierwszego stopnia ma się przyczynić 

do osiągnięcia stanu, w którym student kierunku Automatyka i robotyka w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: 

1. ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych 

uwarunkowań działalności inżynierskiej, zna podstawowe zasady 

bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle (AR_1A_W24), 

2. stosuje w pracy podstawowe zasady bhp i ppoż. (AR_1A_U11), 
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3. ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania 

etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur 

(AR_1A_K03). 

 

2.3.2.  Zamierzone efekty kształcenia – stopień drugi [14,16]  

Realizacja praktyki zawodowej w toku studiów drugiego stopnia ma się przyczynić do 

osiągnięcia stanu, w którym student kierunku Automatyka i robotyka w zakresie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych: 

1. potrafi biegle porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku 

zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim 

(AR_2A_U16), 

2. stosuje w pracy zasady bhp (AR_2A_U21), 

3. ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza 

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, formułowania i przekazywania 

społeczeństwu opinii dotyczących działalności inżyniera, podejmuje starania, 

aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały 

przedstawiając różne punkty widzenia (AR_2A_K01), 

4. ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności 

inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym 

odpowiedzialności za podejmowane decyzji (AR_2A_K02), 

5. potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez 

siebie i innych zadania współdziałając i pracując w grupie, przyjmując w niej 

różne role (AR_2A_K03), 

6. potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy prawidłowo 

identyfikując i rozstrzygając dylematy związane z wykonywaniem zawodu 

automatyka i robotyka (AR_2A_K04). 

Efekty te zostaną ocenione po zakończeniu realizacji praktyki zawodowej. 

 

2.4.  Kierunek Elektrotechnika 

Cele oraz zakres praktyki zawodowej opisują Sylabusy KRK: 

1. EL_S1A_PR – studia stacjonarne pierwszego stopnia [9], 

2. EL_S2A_P01 – studia stacjonarne drugiego stopnia [10], 

3. EL_N1A_PR – studia niestacjonarne pierwszego stopnia [7], 

4. EL_N2A_P01 – studia niestacjonarne drugiego stopnia [8]. 

 

2.4.1.  Zamierzone efekty kształcenia – stopień pierwszy [20]  

Realizacja praktyki zawodowej w toku studiów pierwszego stopnia ma się przyczynić do 

osiągnięcia stanu, w którym student kierunku Elektrotechnika w zakresie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych: 

1. stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (EL_1A_U21). 
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2.4.2.  Zamierzone efekty kształcenia – stopień drugi [15]  

Realizacja praktyki zawodowej w toku studiów drugiego stopnia ma się przyczynić 

do osiągnięcia stanu, w którym student kierunku Elektrotechnika w zakresie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych: 

1. potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi ocenić czasochłonność 

zadania, potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację 

zadania w określonym terminie (EL_2A_U02), 

2. potrafi zaproponować ulepszenia istniejących rozwiązań technicznych układów 

i systemów elektrycznych (EL_2A_U14), 

3. ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym lub 

laboratoriach badawczych oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą 

(EL_2A_U16), 

4. ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza 

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, formułowania i przekazywania 

społeczeństwu opinii dotyczących działalności inżyniera, podejmuje starania, 

aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały 

przedstawiając różne punkty widzenia (EL_2A_K01), 

5. ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności 

inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym 

odpowiedzialności za podejmowane decyzje (EL_2A_K02), 

6. potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez 

siebie i innych zadania współdziałając i pracując w grupie, przyjmując w niej 

różne role (EL_2A_K03), 

7. potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy prawidłowo 

identyfikując i rozstrzygając dylematy związane z wykonywaniem zawodu 

elektryka (EL_2A_K04). 

Efekty te zostaną ocenione po zakończeniu realizacji praktyki zawodowej. 

 

2.5.  Kierunek Teleinformatyka 

Cele oraz zakres praktyki zawodowej opisują Sylabusy KRK: 

1. TI_S1A_P01 – studia stacjonarne pierwszego stopnia [11], 

2. TI_S2A_P01 – studia drugiego stopnia [12]. 

 

2.5.1.  Zamierzone efekty kształcenia – stopień pierwszy [18]  

Realizacja praktyki zawodowej w toku studiów pierwszego stopnia ma się przyczynić do 

osiągnięcia stanu, w którym student kierunku Teleinformatyka w zakresie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych: 

1. ma wiedzę w zakresie współczesnych zastosowań teleinformatyki w wybranych 

dyscyplinach pokrewnych (TI_1A_W22), 
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2. orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych teleinformatyki 

(TI_1A_W23), 

3. potrafi pozyskiwać informacje niezbędne do prowadzenia działalności 

inżynierskiej z literatury, baz danych, dokumentacji technicznej, patentowej 

i innych źródeł, także w języku angielskim. Potrafi integrować pozyskane 

informacje, dokonywać ich interpretacji formułować wnioski i opinie oraz je 

uzasadniać (TI_1A_U16), 

4. potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku 

zawodowym oraz w innych środowiskach (TI_1A_U20), 

5. ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 

podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności 

za wspólnie realizowane zadania (TI_1A_K04), 

6. ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza 

rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez 

środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć 

teleinformatyki i innych aspektów działalności inżyniera, podejmuje starania, 

aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały 

(TI_1A_K06). 

Efekty te zostaną ocenione po zakończeniu realizacji praktyki zawodowej. 
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3.  MODELE REALIZACJI PRAKTYK/STAŻY NA WE ZUT W SZCZECINIE 

Niniejszy rozdział ma posłużyć za przewodnik dla studentów, odbywających praktyki 

zawodowe podczas studiowania na Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie. Opisane 

tutaj modele realizacji praktyk zawodowych zgodne są z przywołanymi we wstępie 

aktami prawnymi. 

Studenci wszystkich kierunków studiów na Wydziale Elektrycznym zobligowani są 

do odbycia: 

–  6 tygodniowej praktyki zawodowej w przypadku studiów pierwszego stopnia, 

–  4 tygodniowej praktyki zawodowej w przypadku studiów drugiego stopnia. 

 

Tydzień praktyki zawodowej równoznaczny jest z 40-godzinnym tygodniem pracy. 

Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdyby Firma – Praktykodawca określił tryb 

realizacji praktyki jako np. jeden dzień w tygodniu, w toku studiów, nie zaś w trybie 

ciągłej pracy w przerwie wakacyjnej. 

 

W kolejnych podrozdziałach omówiono szczegółowe działania, jakie studenci 

powinni podjąć, aby zaliczyć moduł Praktyka zawodowa. 

 

 

3.1.  Tryb „INFO” 

Jest to tryb realizacji praktyki zawodowej, który polega udokumentowaniu przez 

studenta doświadczenia zawodowego (umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło 

lub wpisów do rejestru aktywności gospodarczej w przypadku studentów 

prowadzących własną działalność gospodarczą). Przed podjęciem decyzji o zaliczaniu 

praktyki w tym trybie należy skonsultować z Pełnomocnikiem Dziekana ds. praktyk 

studenckich zgodność profilu Firmy/działalności z oczekiwanymi w KRK zamierzonymi 

efektami kształcenia, charakterystycznymi dla danego stopnia i kierunku studiów. 

Praktyka zawodowa kończy się w chwili wystawienia i wpisu oceny do indeksu. 

Kryteria oceny praktyki zawierają stosowne do stopnia i kierunku studiów Sylabusy KRK 

dla przedmiotu „Praktyka zawodowa”. 

 

Rys. 8. Tryb info realizacji praktyki zawodowej na Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie 
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3.1.1.  Działania przed podjęciem praktyki 

Poniżej wymieniono działania, które podejmuje się przed rozpoczęciem praktyki 

zawodowej: 

–  konsultacja z Pełnomocnikiem Dziekana ds. praktyk studenckich w zakresie 

możliwości zaliczenia praktyki na bazie udokumentowanego doświadczenia 

zawodowego. 

 

3.1.2.  Działania konieczne do zaliczenia praktyki 

Poniżej wymieniono działania, które podejmuje się, celem zaliczenia odbytej 

praktyki zawodowej: 

–  dostarczenie wszystkich wypełnionych i podpisanych dokumentów, 

–  zaliczenie praktyki przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich, 

zwykle w formie rozmowy – omówienia zawartości merytorycznej dokumentów 

potwierdzających doświadczenie zawodowe, 

–  wpis oceny. 

 

 

3.2.  Tryb „SAMI” 

Jest to najpopularniejszy tryb realizacji praktyk zawodowych na Wydziale 

Elektrycznym. Studenci samodzielnie poszukują miejsca praktyk, kierując się z jednej 

strony swoimi zainteresowaniami zawodowymi, z drugiej zaś bardzo często miejscem 

zamieszkania (jeżeli praktyka ma odbywać się podczas przerwy wakacyjnej). 

 

Rys. 9. Tryb SAMI realizacji praktyk zawodowych na Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie 

Efektywna realizacja praktyki zawodowej w trybie SAMI wymaga, aby studenci jak 

najszybciej doprowadzili do ustalenia, czy miejsce praktyki oferuje zakres aktywności 

zgodną z Ramowym Programem i oczekiwanymi efektami kształcenia. W trakcie 

realizacji praktyki student wypełnia DZIENNIK PRAKTYKI, który po jej zakończeniu wraz 

z POTWIERDZENIEM ODBYCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ dostarcza w celu EWALUACJI 

i oceny praktyki. Praktyka zawodowa kończy się w chwili wystawienia oceny. Kryteria 

oceny praktyki zawierają stosowne do stopnia i kierunku studiów Sylabusy KRK dla 

przedmiotu „Praktyka zawodowa”. 
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3.2.1.  Działania przed podjęciem praktyki 

Poniżej wymieniono działania, które podejmuje się przed rozpoczęciem praktyki 

zawodowej: 

–  ustalenie Firmy, w której student odbędzie praktykę, na życzenie Firmy 

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich sporządza SKIEROWANIE NA 

PRAKTYKĘ,  

–  podpisanie UMOWY O REALIZACJĘ PRAKTYKI, wydanie studentowi DZIENNIKA 

PRAKTYK (który ma za zadanie uzupełniać w toku realizowanej praktyki, pod 

kontrolą Opiekuna praktyki, wskazanego na UMOWIE O REALIZACJI PRAKTYKI), 

–  wydanie studentowi formularza POTWIERDZENIA ODBYCIA PRAKTYKI 

ZAWODOWEJ oraz KWESTIONARIUSZA OCENY PRAKTYKANTA, do wypełnienia 

przez Opiekuna, 

–  wykupienie przez studenta POLISY NNW na okres praktyki, której kserokopię 

należy dostarczyć Pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk studenckich po 

zakończeniu praktyki. 

 

3.2.2.  Działania konieczne do zaliczenia praktyki 

Poniżej wymieniono działania, które podejmuje się, celem zaliczenia odbytej 

praktyki zawodowej: 

–  dostarczenie wszystkich wypełnionych i podpisanych dokumentów, 

–  zaliczenie praktyki przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich, 

zwykle w formie rozmowy – omówienia zawartości merytorycznej 

POTWIERDZENIA ODBYCIA PRAKTYKI, 

–  wpis oceny. 

 

 

3.3.  Tryb „JEDNOSTKI WE” 

Tryb realizacji praktyk studenckich w jednostkach organizacyjnych Wydziału 

Elektrycznego z punktu widzenia Strategii nie jest zbytnio popularny. Niniejszy opis 

pokazuje, że dla określonej grupy studentów może to być niezwykle atrakcyjne 

rozwiązanie. 

 

Rys. 10. Tryb JEDNOSTKI WE realizacji praktyk zawodowych na Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie 

Dzięki odbywaniu praktyki w trybie JEDNOSTKI WE możliwe jest zapoznanie się 

z najaktywniejszymi zespołami badawczymi Wydziału, jak również istotne zwiększenie 
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swoich umiejętności praktycznych poprzez np. budowę nowych stanowisk 

dydaktycznych. 

Realizacja praktyki zawodowej oraz zaliczenia nie odbiega w żaden sposób od procedur 

trybu SAMI. Ważną różnicą jest to, że Opiekunem praktyki jest wybrany pracownik 

Wydziału Elektrycznego, zaś stroną UMOWY O RELIZACJĘ PRAKTYKI jest Kierownik danej 

jednostki organizacyjnej (jednej z Katedr Wydziału). 

 

3.3.1.  Praktykant o profilu „NAUKA – zapoznanie z aparaturą naukowo-badawczą” 

(CO K2.2: Wzrost udziału studentów w badaniach naukowych) 

Wprowadzenie Profilu NAUKA do planu realizacji praktyk zawodowych 

w jednostkach Wydziału ma na celu zwiększenie udziału studentów w prowadzonych 

na Wydziale Elektrycznym badaniach naukowych. Szczegółowe informacje na temat 

warunków realizacji praktyki studenckiej w tym trybie dostępne są u Pełnomocnika 

Dziekana ds. praktyk studenckich. 

 

3.3.2.  Praktykant o profilu „DYDAKTYKA – udział w budowie nowoczesnych 

stanowisk naukowo-dydaktycznych” (CO K2.3: System korelacji aktywności 

naukowej i dydaktycznej) 

Wprowadzenie Profilu DYDAKTYKA ma na celu zwiększenie udziału studentów 

w prowadzonych na Wydziale Elektrycznym pracach nad tworzeniem nowoczesnych 

stanowisk dydaktycznych, opartych o najnowocześniejsze rozwiązania sprzętowo – 

programowe. Szczegółowe informacje na temat warunków realizacji praktyki 

studenckiej w tym trybie dostępne są u Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk 

studenckich. 

3.3.3.  Działania przed podjęciem praktyki 

Poniżej wymieniono działania, które podejmuje się przed rozpoczęciem praktyki 

zawodowej: 

–  deklaracja wybranej Jednostki organizacyjnej WE ZUT w Szczecinie, w zakresie 

liczby miejsc praktyk, trybu ich realizacji, profilu (NAUKA, DYDAKTYKA), 

przedstawienie do wiadomości studentów zatwierdzonego Programu Praktyki,  

– zgoda Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich na realizację praktyki 

wydana po uzgodnieniu z kierownikiem Jednostki organizacyjnej, 

–  podpisanie UMOWY O REALIZACJĘ PRAKTYKI, wydanie studentowi DZIENNIKA 

PRAKTYK (który ma za zadanie uzupełniać w toku realizowanej praktyki, pod 

kontrolą Opiekuna praktyki, wskazanego na UMOWIE O REALIZACJI PRAKTYKI), 

–  wydanie formularza POTWIERDZENIA ODBYCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ oraz 

KWESTIONARIUSZA OCENY PRAKTYKANTA, do wypełnienia przez opiekuna, 

–  wykupienie przez studenta POLISY NNW na okres praktyki, której kserokopię 

należy dostarczyć Pełnomocnikowi ds. praktyk studenckich po zakończeniu 

praktyki. 
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3.3.4.  Działania konieczne do zaliczenia praktyki 

Poniżej wymieniono działania, które podejmuje się, celem zaliczenia odbytej 

praktyki zawodowej: 

–  dostarczenie wszystkich wypełnionych i podpisanych dokumentów, 

–  zaliczenie praktyki przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich, 

zwykle w formie rozmowy – omówienia zawartości merytorycznej 

POTWIERDZENIA ODBYCIA PRAKTYKI, 

–  wpis oceny 

 

 

3.4.  Tryb „INŻYNIER JUTRA” (CO K1.3: Nowoczesny system praktyk i staży) 

Jest to tryb priorytetowy z punktu widzenia zachowania wysokiej jakości 

absolwentów Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie. Aktualnie polega na 

proponowaniu miejsc praktyk w Firmach – Partnerach Wydziału Elektrycznego dla 

najlepszych studentów wszystkich kierunków studiów oraz na zamieszczaniu 

komunikatów o atrakcyjnych miejscach praktyk za pośrednictwem strony internetowej 

Wydziału. 

W przyszłości tryb ten będzie znacznie bardziej rozbudowany, wspierając 

bezpośrednie kontakty pomiędzy Praktykodawcami a studentami Wydziału, m.in. 

poprzez organizację Konkursów, w wyniku których najlepsi studenci będą mieli dostęp 

do najatrakcyjniejszych z punktu widzenia rozwoju zawodowego miejsc praktyk i/lub 

staży. 

 

Rys. 11. Tryb INŻYNIER JUTRA realizacji praktyk zawodowych na Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie 

Tryb INŻYNIER JUTRA w roku akademickim 2012/2013 realizowany jest w formie 

pilotażowej. Pozwoli to na wypracowanie mechanizmów, kanałów komunikacji, 

sprzężeń informacyjnych oraz sposobów ewaluacji, wynikających ze schematu, 

przedstawionego na Rys. 11. 

 

W edycji pilotażowej realizacji trybu INŻYNIER JUTRA uczestniczą wybrani chętni do 

pomocy w jego opracowaniu Partnerzy Wydziału Elektrycznego. 
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3.4.1.  Działania przed podjęciem praktyki 

Poniżej wymieniono działania, które podejmuje się przed rozpoczęciem praktyki 

zawodowej: 

–  zapoznanie się przez studentów z informacją na temat miejsc praktyk na stronie 

WWW (informacja ogólna, polegająca jedynie na wskazaniu, że ta czy inna 

Firma udostępnia miejsca praktyk), 

–  jeżeli z danymi miejscami praktyk/staży związane są jakiekolwiek 

uwarunkowania konkursowe, to jest to moment zapoznania się z kryteriami 

dostępu, 

–  podpisanie UMOWY O REALIZACJĘ PRAKTYKI, wydanie studentowi DZIENNIKA 

PRAKTYK (który ma za zadanie uzupełniać w toku realizowanej praktyki, pod 

kontrolą Opiekuna praktyki, wskazanego na UMOWIE O REALIZACJI PRAKTYKI), 

–  wydanie studentowi formularza POTWIERDZENIA ODBYCIA PRAKTYKI 

ZAWODOWEJ oraz KWESTIONARIUSZA OCENY PRAKTYKANTA, do wypełnienia 

przez opiekuna, 

–  wykupienie przez studenta POLISY NNW na okres praktyki, której kserokopię 

należy dostarczyć Pełnomocnikowi ds. praktyk studenckich po zakończeniu 

praktyki. 

 

3.4.2.  Działania konieczne do zaliczenia praktyki 

Poniżej wymieniono działania, które podejmuje się, celem zaliczenia odbytej 

praktyki zawodowej: 

–  dostarczenie wszystkich wypełnionych i podpisanych dokumentów, 

–  zaliczenie praktyki przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich, 

zwykle w formie rozmowy – omówienia zawartości merytorycznej 

POTWIERDZENIA ODBYCIA PRAKTYKI, 

–  wpis oceny. 

 

3.4.3.  Działania podejmowane przez Wydział po zakończeniu praktyki wg modelu 

INŻYNIER JUTRA 

Nowością trybu INŻYNIER JUTRA w porównaniu do pozostałych trybów realizacji 

praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Elektrycznego będą m.in.: 

–  możliwość otrzymania Certyfikatu potwierdzającego zdobyte przez praktykanta: 

wiedzę i umiejętności, wraz ze szczegółowym określeniem, z jakimi narzędziami 

sprzętowo-programowymi i w jakim charakterze praktykant pracował, 

–  promocja najciekawszych praktyk, wręczanie CERTYFIKATÓW WIEDZY 

I UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYKANTÓW na uroczystościach uczelnianych; wybrane 

praktyki przedstawiane będą na stronach WE w formie mini-raportów. 
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Podczas ewaluacji przeprowadzonych praktyk w ramach trybów SAMI, JEDNOSTKI 

WE oraz INŻYNIER JUTRA, Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich posiłkować 

się będzie KWESTIONARIUSZEM OCENY PRAKTYKANTA, wypełnionym przez Opiekuna 

praktyki z ramienia Firmy. Natomiast student zaliczający praktykę proszony będzie 

o wypełnienie ANKIETY, która będzie stanowiła informację zwrotną na temat firmy, 

w której odbywana była praktyka. 
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3.5.  Wzory dokumentów 

W niniejszym rozdziale przedstawiono dokumenty, wymagane do zaliczenia praktyki 

zawodowej na Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie. 

 

3.5.1.  Umowa o realizację praktyki zawodowej 
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3.5.2.  Skierowanie na praktykę zawodową 
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3.5.3.  Potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej 
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3.5.4.  Zobowiązanie/potwierdzenie posiadania ubezpieczenia NNW na czas 

odbywania praktyki 

 

 

 
 

Do powyższego zobowiązania należy dołączyć kserokopię polisy ubezpieczenia NNW 

ważną przez okres trwania praktyki zawodowej. W przypadku trybu info zarówno 

powyższe zobowiązanie jak i kserokopia polisy nie są wymagane. 
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3.5.5.  Dziennik praktyk 
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3.5.6.  Kwestionariusz oceny Praktykanta 
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3.5.7.  Ankieta 
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4.  WSPARCIE INFORMATYCZNE PROCESU REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH 

 

W niniejszym rozdziale przedstawiono informacje nt. strony internetowej Wydziału 

Elektrycznego ZUT w Szczecinie. 

 

Strona internetowa – część ogólnodostępna Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie 

zawiera następujące informacje: 

–  dane kontaktowe Pełnomocnika Dziekana ds. studenckich, wraz ze wskazaniem 

godzin kontaktowych (tzw. godziny urzędowania), 

–  wzory dokumentów koniecznych do podjęcia i realizacji praktyk (tylko wzory 

dokumentów ogólnodostępnych, jak Zarządzenia Rektora ZUT, wzór UMOWY 

O REALIZACJĘ PRAKTYKI, itp.), 

–  listę Firm, z którymi Wydział ma podpisane umowy, których elementem 

współpracy są praktyki zawodowe. 

 



37 

 

5.  ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY ZEWNĘTRZNYCH WE WDRAŻANIE SYSTEMU 

PRAKTYK I STAŻY ZAWODOWYCH NA WE ZUT W SZCZECINIE 

Jednym z elementów umów Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie z Partnerami 

przemysłowymi (przedstawicielami biznesu) jest deklaracja udostępnienia możliwości 

odbycia w nich praktyk zawodowych przez studentów Wydziału. 

Pośród Firm, z którymi Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie posiada podpisane 

umowy o współpracy, uwzględniające zagadnienie praktyk studenckich znajdują się: 

Lp. Nazwa firmy 
1 Animex Foods Sp. z o.o. Sp. k.  

2 Avid Technology Poland Sp. z o.o. 

3 Bosch Rexroth Sp. z o.o. 

4 B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o. 

5 infinIT Codelab Sp. z o.o. 

6 BTC Sp. z o.o. 

7 Centrum Badawcze "Clean Air" Sp. z o.o. 

8 CROWN Packaging Polska Sp. z o.o. 

9 DGS Poland Sp. z o.o. 

10 Eaton Electric Sp. z o.o. 

11 Energo-Complex Sp. z o.o. 

12 Energomix Sp. z o.o. 

13 Espol Sp. z o.o. 

14 Europ Assistance Polska Sp. z o.o. 

15 European Communications Engineering Polska Sp. z o.o. 

16 GRYFTEC Embedded Systems 

17 Icotera Sp. z o.o. 

18 KK Wind Solutions 

19 Kongsberg Maritime Poland Sp. z o.o. 

20 logi.cals Austria, kirchner SOFT GmbH 

21 Meelogic Consulting Polska Sp. z o.o. 

22 MTU Polska Sp. z o.o. 

23 Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. 

24 Noratel Sp. z o.o. 

25 Polska Żegluga Morska (Cyfadaco Shipmanagement Ltd) 

26 Prospel Sp. z o.o. 

27 Przedsiębiorstwo Usług Ekologicznych Sp. z. o.o 

28 Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 

29 Research & Engineering Center Sp. z o.o. 

30 RW Swiss Automation Sp. z o.o. 

31 Sobol Health Center S.K.A. 

32 Sonion Polska Sp z o.o. 

33 Telekomunikacja Polska S.A. 

34 Tieto Polska Sp. z o.o. 

35 Vestas Poland Sp. z o.o.  

36 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. 

37 Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. 

 

Poza wymienionymi powyżej Firmami, zainteresowanie praktykantami doraźnie 

wykazuje kolejnych kilkanaście Firm z regionu województwa. W celu usprawnienia 

realizacji praktyk w trybie INŻYNIER JUTRA sporządzono dokumenty, za pośrednictwem 

których Praktykodawcy będą mogli zgłaszać oferty praktyk i staży Pełnomocnikowi 

Dziekana ds. praktyk studenckich. Dokumenty te – oprócz proponowanego zakresu 
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praktyki, ilości miejsc itp. – pozwalają Praktykodawcowi określić również wymagania, 

jakie musi spełnić potencjalny praktykant/stażysta. 

Bardzo ważne jest, że zbliżająca się perspektywa programowania środków 

europejskich bardzo dużą rolę przypisuje aktywności Uczelni w zakresie dostosowania 

oferty dydaktycznej do potrzeb lokalnego rynku pracy, m.in. poprzez promowanie tzw. 

inteligentnych specjalizacji regionalnych. Profil INŻYNIER JUTRA, opisany w niniejszym 

opracowaniu wpisuje się w ten trend. 
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