
 

 

Zasady odbywania studenckich praktyk zawodowych   

na kierunku Inżynieria środowiska (studia I stopnia, profil praktyczny) w WSZŚ                 

w Tucholi 

 

1. Podstawa prawna 

1.1. Program nauczania obowiązujący dla wyższych studiów zawodowych na kierunku 

inżynieria środowiska. 

 

2. Cel praktyk 

2.1. Nadrzędnym celem praktyk studenckich jest wykształcenie umiejętności zastosowania    

w praktyce wiedzy teoretycznej, uzyskanej w toku studiów. Realizacja celu następuje            

w drodze wykonywania zadań wynikających z funkcjonowania organizacji (instytucji, biur, 

zakładów, przedsiębiorstw, organów samorządu terytorialnego) o profilu działania 

mieszczących się w obszarze studiowanego kierunku i wybranego modułu. 

2.2. W czasie praktyk studenci powinni zapoznać się z zagadnieniami definiowania                    

i rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych. 

2.3. W toku praktyk studenci powinni zdobyć umiejętność pracy w zespole, a także - w miarę 

możliwości - kierowania zespołem. 

2.4. Celem szczegółowym praktyk studentów kierunku inżynieria środowiska (I stopień, 

profil praktyczny) jest uzyskanie praktycznej wiedzy związanej z funkcjonowaniem 

organizacji (instytucji, biur, zakładów, przedsiębiorstw, organów samorządu terytorialnego), 

działających w dziedzinie inżynierii środowiska  oraz zdobycie umiejętności wykorzystania 

wiedzy teoretycznej w praktyce podczas wykonywania indywidualnych lub zespołowych 

zadań. 
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3. Czas trwania i odbywania praktyk 

3.1. Praktyki studenckie trwają łącznie 24 tygodnie. 

3.2. Praktyki można odbyć w terminie określonym w zarządzeniu dziekana w sprawie 

ramowego programu studenckich praktyk zawodowych i terminarza praktyk.                                         

W uzasadnionych przypadkach student może odbyć praktykę w innym terminie ustalonym 

wcześniej z dziekanem Wydziału  Inżynieryjnego bądź koordynatorem ds. studenckich 

praktyk zawodowych. 

 

4. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 

4.1. Studenci odbywający praktykę zawodową muszą być obowiązkowo ubezpieczeni             

od skutków następstw nieszczęśliwych wypadków. 

4.2. Uczelnia zobowiązuje się do zobligowania studenta do samodzielnego ubezpieczenia      

od następstw nieszczęśliwych wypadków i  przedłożenia kserokopii polisy ubezpieczeniowej 

Zakładowi pracy. 

 

5. Miejsce odbywania praktyk 

5.1. Praktyki odbywają się w komórkach (dział, oddział, wydział, itp.) organizacji 

działających w dziedzinie inżynierii środowiska. Mogą to być np. przedsiębiorstwa  

zajmujące się projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją urządzeń i systemów               

w inżynierii środowiska (wodociągi, kanalizacja, gospodarka odpadami, sieci ciepłownicze, 

energetyka (układy skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła), źródła ciepła, 

systemy zaopatrzenia w gaz, itp.), zakłady przemysłowe, zakłady wytwórcze, zakłady 

produkcji rolnej, leśnictwa i nadleśnictwa. Praktyki mogą się odbywać również w urzędach 

administracji państwowej, organach nadzoru budowlanego, organach samorządowych i 

organizacjach pozarządowych. lub innych, gdzie będzie możliwość zrealizowania efektów 

uczenia się przypisanych kierunkowi inżynieria środowiska, I stopień, profil praktyczny. 

5.2. Miejsce odbywania praktyk może być wskazane przez Uczelnię lub zaproponowane 

przez studenta i uzgodnione z Uczelnią. 

 

6. Ramowy program praktyk studenckich 

6.1. W ramach praktyk studenci muszą zrealizować następujące efekty uczenia się: 

K_U08 

Student potrafi na etapie projektowym dokonać krytycznej analizy i oceny 
istniejących rozwiązań inżynierskich, przeprowadzać analizy,  eksperymenty 
i symulacje komputerowe oraz dokonać wyboru właściwego rozwiązania, 
posługiwać się technikami komputerowymi do zbierania i gromadzenia 



informacji, wykonywania obliczeń inżynierskich i symulacji  oraz 
projektowania obiektów, instalacji i systemów technologicznych w inżynierii 
środowiska 

K_U09 

Student potrafi na etapie wykonawstwa procesu inwestycyjnego  zastosować  
metody z zakresu zarządzania, organizacji  pracy, zastosować sprzęt 
badawczy, wykonać pomiary diagnostyczne i zinterpretować wyniki dla 
oceny jakości i bezpieczeństwa obiektów i instalacji 

K_U10 
Student potrafi przy formułowaniu zadań z zakresu  inżynierii środowiska 
dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne, 
etyczne, prawne i społeczne 

K_U14 
Student potrafi dokonać identyfikacji zadania inżynierskiego i sprecyzować  
jego specyfikację, z uwzględnieniem wymogów praktycznych 

K_U15 

Student potrafi dokonać krytycznej analizy standardowych metod 
projektowania i wykonawstwa obiektów i instalacji typowych w inżynierii 
środowiska w celu oceny ich przydatności do rozwiązania podstawowych 
zadań inżynierskich o charakterze praktycznych 

K_U16 

Student potrafi zaprojektować podstawowe obiekty instalacje i ciągi 
technologiczne w zakresie inżynierii środowiska wewnętrznego i 
zewnętrznego z uwzględnieniem zadanych kryteriów technicznych,  
użytkowych i ekonomicznych używając właściwych metod, technik i 
narzędzi 

K_U17 

Student potrafi rozwiązywać praktyczne zadania w zakresie inżynierii 
środowiska wymagające korzystania ze standardów i norm inżynierskich 
oraz stosowanych technologii właściwych dla inżynierii środowiska, 
wykorzystując doświadczenie zdobyte w środowisku zajmującym się 
zawodowo działalnością inżynierską 

K_U18 

Student potrafi wykorzystać zdobyte w środowisku zajmującym się 
zawodowo działalnością inżynierską doświadczenie związane z utrzymaniem 
urządzeń, obiektów i systemów technicznych w zakresie inżynierii 
środowiska 

K_U20 
Student potrafi współdziałać, planować i organizować pracę indywidualną i 
zespołową. Pracując w grupie potrafi przyjąć w niej różne role. Umie 
pracować w  zespołach i organizować ich pracę 

 
K_K04 

 

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, 
efektywnego wykorzystywania zasobów, skutecznego realizowania 
założonych celów  technicznych, produkcyjnych, organizacyjnych i 
ekonomicznych. 

 
 

6.2. W czasie odbywania praktyk w organizacjach studenci wykonują szczegółowe zadania 

wyznaczone przez osoby odpowiedzialne za opiekę nad praktykantami. 

6.3. Zadania mogą być wykonywane samodzielnie lub w grupach studenckich                                  

(przy odbywaniu praktyk w tej samej organizacji przez grupę studentów). Liczba osób                           

w grupie nie powinna przekraczać pięć osób. 

6.4. W szczególności zadania studentów kierunku inżynieria środowiska (I stopnia, profil 

praktyczny), realizowane w ramach praktyk, mogą polegać na: 



Lp. Czynności wykonywane 
Efekty 

uczenia się 

Liczba dni 
potrzebnych 

do 
zrealizowania 

określonej 
czynności 

1. Gromadzenie i przetwarzanie informacji na potrzeby 
realizacji typowych zadań inżynierskich 

K_U08 2 

2. Analizowanie i ocenianie istniejących rozwiązań z 
zakresu inżynierii środowiska 

K_U09 
K_U14 
K_U18 

2 

3. Symulacje i projektowanie obliczeń inżynierskich 
obiektów, instalacji i systemów technologicznych w 
inżynierii środowiska 

K_U08 
K_U16 

 

2 

4. Wykonywanie pomiarów diagnostycznych i 
interpretowanie wyników dla oceny jakości i 
bezpieczeństwa obiektów i instalacji 

K_U10 
 

2 

5. Analiza typowych rozwiązań technicznych, urządzeń, 
instalacji, obiektów i systemów 

K_U14 
 

2 

6 Identyfikacja zadań inżynierskich i sprecyzowanie ich 
specyfiki z uwzględnieniem wymogów praktycznych 

K_U15 
 

2 

7. Analizowanie standardowych metod projektowania i 
wykonawstwa obiektów i instalacji typowych w 
inżynierii środowiska 

K_U16 
 

2 

8. Planowanie i organizowanie pracy indywidualnej i 
zespołowej w realizacji zadań z zakresu inżynierii 
środowiska 

K_U20 2 

9. Wykonywanie zadań z zakresu inżynierii środowiska 
przy efektywnym wykorzystaniu zasobów 

K_K04 2 

10. Organizacja i wykonawstwo prac administracyjnych K_K04 1 
11 Zapoznanie się problemami eksploatacyjnymi 

użytkowników urządzeń, instalacji, obiektów i 
systemów  

K_U14 
K_U15  

 

1 

 Suma:  20 dni /  
4 tygodnie 

 

 
6.5. Wykonanie szczegółowych zadań w ramach praktyk studenckich może być 

ukierunkowane na wypełnienie celów określonych przez samorząd lokalny powiatu lub 

gminy, a także organizacje lokalne. 

6.6. Realizacja zadań wynikających z potrzeb samorządów i organizacji zlecających Uczelni 

określone opracowania może być zakończona pracą dyplomową. Autorem pracy dyplomowej 

powinna być osoba zajmująca się w czasie praktyk wyznaczonym zadaniem. 

6.7. Przy opracowaniu szczegółowych zagadnień w ramach praktyk studenci otrzymają 

merytoryczną pomoc specjalistów z danej dziedziny spośród pracowników organizacji                          



(w ramach opieki nad praktykami) oraz pracowników Uczelni (w ramach konsultacji                              

i seminariów dyplomowych). 

6.8. Zadania wykonywane podczas odbywania praktyk powinny wynikać z ramowego 

programu studenckich praktyk zawodowych. 

 

7. Dokumentacja praktyk studenckich 

7.1. Praktyka powinna być udokumentowana wpisami do kart praktyk. 

7.2. Po zakończeniu praktyki student opracowuje sprawozdanie zawierające:  

- krótki opis Zakładu pracy, 

- wykaz i opis przydzielonych zadań, 

- sposób realizacji zadań, osiągnięte cele, zdobytą wiedzę, 

- ocena praktyki z punktu widzenia roli w procesie nauczania i związku z wiedzą nabytą                    

na Uczelni. 

7.3. Przebieg praktyk może być dokumentowany ponadto w formie prezentacji 

multimedialnej, filmu, itp. Opracowania będą służyć do celów dydaktycznych i działań 

promocyjnych Uczelni. 

7.4. Karty praktyk i raporty z praktyk powinny mieć zwartą formę. 

 

 

8. Zaliczenie praktyk 

8.1. Praktyka jest zaliczana na podstawie przedłożonego dziennika praktyk w roku 

akademickim, w którym się odbyła. 

8.2. Praktykę zalicza dziekan. 

8.3. Zaliczenie praktyki jest podstawą dokonania wpisu do indeksu. 

8.4. Wpisu do indeksu dokonuje dziekan. 

 

9. Studencki opiekun praktyk 

9.1. Wydziałowym, studenckim opiekunem praktyk jest dziekan, bądź pracownik naukowo-

dydaktyczny wyznaczony przez dziekana Wydziału Inżynieryjnego. 

9.2. Funkcje koordynacyjno – administracyjne związane z organizacją studenckich praktyk 

zawodowych w WSZŚ w Tucholi, z upoważnienia dziekana, spełnia koordynator                              

ds. studenckich praktyk zawodowych.  

9.3. Obowiązki koordynatora ds. praktyk określa dziekan Wydziału. 

 


