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Program studenckich praktyk zawodowych dla kierunku  

AUTOMATYKA I ROBOTYKA 

Nabór 2022/2023 

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne, sem. IV 

Czas trwania praktyki 480 godz. dydaktycznych  

Specjalność: wszystkie specjalności 

 

I. Cele  studenckiej praktyki zawodowej i sposób realizacji  

Zapoznanie studentów z pracą i jej organizacją na różnych stanowiskach roboczych  
w zakładzie przemysłowym związanym z automatyka  i robotyka stanowiące wstępne  
wprowadzenie do praktycznego wykonywania zawodu, kształcenie umiejętności zastosowa-

nia wiedzy teoretycznej zdobywanej w toku studiów w praktyce. Student podczas praktyk 

pozna  specyfiką działalności i organizacją pracy automatyka, programisty urządzeń  
automatyki przemysłowej oraz napędzie umiejętności współpracy w zespole. Praktyki  
przygotują studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania, 

Zajęcia realizowane w zakładach produkcyjnych. Student realizuje praktykę na stanowisku 
merytorycznie związanym z automatyka i robotyka w formie wykonywania zadań zleconych 
przez bezpośredniego opiekuna w miejscu odbywania praktyki 

 

II. Efekty uczenia się (odbytych praktyk) 
 

Wiedza 

1. Zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości  
z wykorzystaniem wiedzy z zakresu automatyki i robotyki (K_W04), 

 

Umiejętności 

1. Potrafi wykorzystywać zdobyte umiejętności i praktyczne doświadczenie w środowi-

sku zajmującym się zawodowo działalnością z zakresu automatyki i robotyki 
(K_U18), 

 

Kompetencje społeczne 

1. Ma świadomość uznawania znaczenia wiedzy oraz korzystania z opinii ekspertów w 
rozwiązywaniu problemów inżynierskich, przyjęcia odpowiedzialności za realizowane 
zadania (K_K02), 

2. Ma świadomość potrzeby przedsiębiorczego myślenia i działania w wypełnianiu 
obowiązków zawodowych (K_K04) 

3. Ma świadomość potrzeby zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania  
zasad etyki zawodowej, dbałości o dorobek i tradycje zawodu inżyniera (K_K05) 



 

III. Program praktyki zawodowej (godziny realizowane w ramach  

praktyki, liczone są jak godziny dydaktyczne – 45 min.) 

 

l.p. Treść wymiar 

I. Cześć ogólna (wspólna dla wszystkich specjalności) 

40 godzin 

 

1. 
1. Informacja ogólna o zakładzie: 

1.1. Profil działalności zakładu, 
1.2. Informacje o formie prawnej zakładu, 

1.3. Branża, sektor w którym funkcjonuje zakład, 

1.4. Cele działalności zakładu,  

1.5. Struktura organizacyjna zakładu: 

1.5.1. Funkcje komórek zakładu, 
1.5.2. Wzajemne powiązania pomiędzy komórkami zakładu 

2. 
2. Przepisy wewnętrzne regulujące funkcjonowanie zakładu: 

2.1. Regulamin pracy zakładu, 

2.2. Regulamin wynagradzania w zakładzie, 

2.3. Przepisy dotyczące zachowania tajemnicy związanej z prowa-

dzoną przez zakład działalnością, 
2.4. Przepisy BHP i przeciwpożarowe, 
2.5. Normy i certyfikaty posiadane przez zakład, 

2.6.  Zasady obiegu i archiwizacji dokumentów w zakładzie. 

II. Cześć szczegółowa związana z danymi specjalnościami 

440 godzin 

 

1. Zalecane instytucje: 

Praktyka powinna odbywać się w zakładach prowadzących działalność 
produkcyjną o profilu automatyki przemysłowej, robotyki, mechatroni-

ki lub innym w którym istnieje możliwość wyodrębnienia kilku komó-
rek, stanowisk lub innych służb z następujących rodzajów działalności:  

1. Poznanie profilu produkcyjnego zakładu. 
2. Zapoznanie się z pracami Działu  Projektowego (dokumentacja 

konstrukcyjna, normy zakładowe) oraz w pracach Biura Techno-

logicznego (dokumentacja technologiczna i oprzyrządowania spe-

cjalnego).  

3. Zapoznanie się z Działem Programistów   

4. Zapoznanie się z pracami Działu Zaopatrzenia i Działu Zbytu. 

5. Zapoznanie się z pracami Działu Przygotowania Produkcji. 

6. Zapoznanie się z pracami Działu Mechanicznego 

7. Zapoznanie się z pracami Wydziału  Montażu 

 



8. Zapoznanie się i czynny udział w pracach projektowych, tworze-

nia dokumentacji technicznej 

9. Zapoznanie się i czynny udział w pracach dotyczących przygoto-

wania produkcji. 

10. Zapoznanie się i czynny udział w pracach montażowych i wykoń-
czeniowych. 

11. Zapoznanie się i czynny udział w pracach związanych z progra-

mowaniem urządzeń  
12. Poznanie aparatury elektronicznej, sprzętu komputerowego i 

oprogramowania, stosowanych w firmie, w szczególności urzą-
dzeń i programów specjalistycznych.  

13. Zapoznanie się i czynny udział w pracach związanych z Wydziału  
Kontroli Jakości. 

14. Zapoznanie się czynny udział w pracach magazynów półwyrobów 
i gotowych wyrobów. 

15. Zapoznanie się i czynny udział w pracach Działu Serwisowego 

16. Samodzielna praca lub współpraca przy realizacji zadań - 

ważnych dla firmy - a o tematyce związanej, lub bliskiej 
zakresowi pracy dyplomowej.  

17. Zebranie materiałów, informacji i zdobycie doświadczeń przydat-

nych w realizacji pracy dyplomowej. 

2. 
Poznanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, zakresu czynności 
poszczególnych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa 

3. 

Poznanie zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa, w którym realizo-

wana jest praktyka, strategii przedsiębiorstwa, zakresu realizowanych 
zadań oraz form ich realizacji 

4. 
Praktyczne zastosowanie przepisów będących podstawą czynności pro-

dukcyjnych realizowanych przez zakład 

5. 
Zapoznanie ze specyfiką pracy na stanowiskach wyodrębnionych w 
przedsiębiorstwie 

6. 
Przygotowywanie projektów informacyjnych i reklamowych (folde-

rów) o zakładzie 

7 
Poznanie zasad związanych z procesem sporządzania i przechowywa-

nia dokumentacji produkcyjnej 

8. 
Spotkanie z dyrektorem/prezesem nt. planowanych działań dotyczą-
cych rozwoju technicznego zakładu 

9. Zakończenie praktyk 

 

 



IV. Forma zaliczenia studenckiej praktyki zawodowej 

 

  Przebieg praktyk  jest udokumentowany w postaci konspektów/notatek w Dzienniku 

Praktyk oraz „Opinii o praktyce zawodowej odbytej przez studenta/słuchacza Państwowej 

Akademii Nauka Stosowanych we Włocławku” (dokumenty do pobrania ze strony interneto-

wej Uczelni www.pans.wloclawek.pl w zakładce "Praktyki zawodowe”), potwierdzonych 

przez zakład pracy, w którym będzie odbywała się studencka praktyka zawodowa.  

Opiekun studenckiej praktyki zawodowej w wybranym zakładzie pracy wystawia opinię  

o przebiegu praktyki zawodowej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na predyspozycje zawo-

dowe studenta i umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Nauczyciel  

akademicki będący opiekunem studenckich praktyk zawodowych po zakończeniu praktyki  

w wyznaczonym terminie dokonuje oceny praktyki zawodowej (zal./nzal.) potwierdzonej 

wpisem do protokołu w Wirtualnej Uczelni, na podstawie: informacji o przebiegu praktyki, 

opinii i oceny wydanej przez opiekuna praktyki w zakładzie pracy, oceny (zal./nzal.)  

na podstawie weryfikacji efektów uczenia się, stosując jedną z form przewidzianych  

w załączniku nr 10 do Regulaminu praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i staży  

w Państwowej Akademii Nauka Stosowanych we Włocławku oraz własnej opinii wynikającej 

z obserwacji przebiegu i sposobu udokumentowania zrealizowanej praktyki zawodowej przez 

studenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program studenckich praktyk zawodowych dla kierunku  

AUTOMATYKA I ROBOTYKA 

Nabór 2022/2023 

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne, sem. VI 

Czas trwania praktyki 480 godz. dydaktycznych  

Specjalność: Automatyka Stosowana 

 

 

I. Cele  studenckiej praktyki zawodowej i sposób realizacji  

Zapoznanie studentów z pracą i jej organizacją na różnych stanowiskach roboczych  
w zakładzie przemysłowym związanym z automatyka  i robotyka stanowiące wstępne  
wprowadzenie do praktycznego wykonywania zawodu, kształcenie umiejętności zastosowa-

nia wiedzy teoretycznej zdobywanej w toku studiów w praktyce. Student podczas praktyk 
pozna  specyfiką działalności i organizacją pracy automatyka, programisty urządzeń  
automatyki przemysłowej oraz napędzie umiejętności współpracy w zespole. Praktyki  
przygotują studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania, 

Zajęcia realizowane w zakładach produkcyjnych. Student realizuje praktykę na stanowisku 
merytorycznie związanym z automatyka i robotyka w formie wykonywania zadań zleconych 
przez bezpośredniego opiekuna w miejscu odbywania praktyki 

 

II. Efekty uczenia się (odbytych praktyk) 
 

Wiedza 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Umiejętności 

1. Potrafi wykorzystywać zdobyte umiejętności i praktyczne doświadczenie w środowi-

sku zajmującym się zawodowo działalnością z zakresu diagnostyki , eksploatacji, na-

prawy urządzeń automatyki i robotyki, (K_U18), 

 

Kompetencje społeczne 

1. Ma świadomość uznawania znaczenia wiedzy oraz korzystania z opinii ekspertów w 
rozwiązywaniu problemów inżynierskich z zakresu diagnostyki , eksploatacji, napra-

wy urządzeń automatyki i robotyki, przyjęcia odpowiedzialności za realizowane zada-

nia w kontekście specjalności (K_K02), 

2. Ma świadomość potrzeby przedsiębiorczego myślenia i działania w wypełnianiu obo-

wiązków zawodowych w kontekście specjalności automatyki i robotyki maszyn, 
(K_K04) 

3. Ma świadomość potrzeby zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania za-

sad etyki zawodowej, dbałości o dorobek i tradycje zawodu inżyniera automatyki sto-

sowanej z zakresu diagnostyki , eksploatacji, naprawy urządzeń automatyki i robotyki 
w kontekście specjalności (K_K05) 

 

 



III.  Program praktyki (godziny realizowane w ramach praktyk, liczone są jak godziny 

dydaktyczne – 45 min.) 

 

 

l.p. Treść wymiar 

I. Cześć ogólna (wspólna dla wszystkich specjalności) 

40 godzin 

1. 1. Informacja ogólna o zakładzie: 
1.1. Profil działalności zakładu, 
1.2. Informacje o formie prawnej zakładu, 
1.3. Branża, sektor w którym funkcjonuje zakład, 
1.4. Cele działalności zakładu,  
1.5. Struktura organizacyjna zakładu: 

1.5.1. Funkcje komórek zakładu, 
1.5.2. Wzajemne powiązania pomiędzy komórkami zakładu 

2. 2. Przepisy wewnętrzne regulujące funkcjonowanie zakładu: 

2.1. Regulamin pracy zakładu, 
2.2. Regulamin wynagradzania w zakładzie, 
2.3. Przepisy dotyczące zachowania tajemnicy związanej z prowa-

dzoną przez zakład działalnością, 
2.4. Przepisy BHP i przeciwpożarowe, 
2.5. Normy i certyfikaty posiadane przez zakład, 
2.6.  Zasady obiegu i archiwizacji dokumentów w zakładzie. 

II. Cześć szczegółowa związana z danymi specjalnościami 

440 godzin 

 

1. Zalecane instytucje: 

Praktyka powinna odbywać się w zakładach prowadzących działalność 
produkcyjną o profilu automatyki przemysłowej, robotyki, mechatroni-

ki lub innym w którym istnieje możliwość wyodrębnienia kilku komó-
rek, stanowisk lub innych służb z następujących rodzajów działalności:  

1. Poznanie profilu produkcyjnego zakładu. 
2. Zapoznanie się z pracami Działu  Projektowego (dokumentacja 

konstrukcyjna, normy zakładowe) oraz w pracach Biura Techno-

logicznego (dokumentacja technologiczna i oprzyrządowania spe-

cjalnego).  

3. Zapoznanie się z Działem Programistów   
4. Zapoznanie się z pracami Działu Zaopatrzenia i Działu Zbytu. 

5. Zapoznanie się z pracami Działu Przygotowania Produkcji. 

6. Zapoznanie się z pracami Działu Mechanicznego 

7. Zapoznanie się z pracami Wydziału  Montażu. 
 

8. Zapoznanie się i czynny udział w pracach projektowych, tworze-



nia dokumentacji technicznej 

9. Zapoznanie się i czynny udział w pracach dotyczących przygoto-

wania produkcji. 

10. Zapoznanie się i czynny udział w pracach montażowych i wykoń-
czeniowych. 

11. Zapoznanie się i czynny udział w pracach związanych z progra-

mowaniem urządzeń  
12. Poznanie aparatury elektronicznej, sprzętu komputerowego i 

oprogramowania, stosowanych w firmie, w szczególności urzą-
dzeń i programów specjalistycznych.  

13. Zapoznanie się i czynny udział w pracach związanych z Wydziału  
Kontroli Jakości. 

14. Zapoznanie się czynny udział w pracach magazynów półwyrobów 
i gotowych wyrobów. 

15. Zapoznanie się i czynny udział w pracach Działu Serwisowego 

16. Samodzielna praca lub współpraca przy realizacji zadań - 

ważnych dla firmy - a o tematyce związanej, lub bliskiej 
zakresowi pracy dyplomowej.  

17. Zebranie materiałów, informacji i zdobycie doświadczeń przydat-

nych w realizacji pracy dyplomowej. 

2. 
Poznanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, zakresu czynności 
poszczególnych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa 

3. 

Poznanie zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa, w którym realizo-

wana jest praktyka, strategii przedsiębiorstwa, zakresu realizowanych 
zadań oraz form ich realizacji 

4. 
Praktyczne zastosowanie przepisów będących podstawą czynności pro-

dukcyjnych realizowanych przez zakład 

5. 
Zapoznanie ze specyfiką pracy na stanowiskach wyodrębnionych w 
przedsiębiorstwie 

6. 
Przygotowywanie projektów informacyjnych i reklamowych (folde-

rów) o zakładzie 

7 
Poznanie zasad związanych z procesem sporządzania i przechowywa-

nia dokumentacji produkcyjnej 

8. 
Spotkanie z dyrektorem/prezesem nt. planowanych działań dotyczą-
cych rozwoju technicznego zakładu 

9. Zakończenie praktyk 

 



IV. Forma zaliczenia studenckiej praktyki zawodowej 

 

  Przebieg praktyk  jest udokumentowany w postaci konspektów/notatek w Dzienniku 

Praktyk oraz „Opinii o praktyce zawodowej odbytej przez studenta/słuchacza Państwowej 

Akademii Nauka Stosowanych we Włocławku” (dokumenty do pobrania ze strony interneto-

wej Uczelni www.pans.wloclawek.pl w zakładce "Praktyki zawodowe”), potwierdzonych 

przez zakład pracy, w którym będzie odbywała się studencka praktyka zawodowa.  

Opiekun studenckiej praktyki zawodowej w wybranym zakładzie pracy wystawia opinię  

o przebiegu praktyki zawodowej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na predyspozycje zawo-

dowe studenta i umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Nauczyciel  

akademicki będący opiekunem studenckich praktyk zawodowych po zakończeniu praktyki  

w wyznaczonym terminie dokonuje oceny praktyki zawodowej (zal./nzal.) potwierdzonej 

wpisem do protokołu w Wirtualnej Uczelni, na podstawie: informacji o przebiegu praktyki, 

opinii i oceny wydanej przez opiekuna praktyki w zakładzie pracy, oceny (zal./nzal.) na pod-

stawie weryfikacji efektów uczenia się, stosując jedną z form przewidzianych w załączniku  

nr 10 do Regulaminu praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i staży w Państwowej  

Akademii Nauka Stosowanych we Włocławku oraz własnej opinii wynikającej z obserwacji 

przebiegu i sposobu udokumentowania zrealizowanej praktyki zawodowej przez studenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program studenckich praktyk zawodowych dla kierunku  

AUTOMATYKA I ROBOTYKA 

Nabór 2022/2023 

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne, sem. VI 

Czas trwania praktyki 480 godz. dydaktycznych  

Specjalność: Automatyka i Robotyka Maszyn 

 

I. Cele  studenckiej praktyki zawodowej i sposób realizacji  

 

Zapoznanie studentów z pracą i jej organizacją na różnych stanowiskach roboczych  
w zakładzie przemysłowym związanym z automatyka  i robotyka stanowiące wstępne  
wprowadzenie do praktycznego wykonywania zawodu, kształcenie umiejętności zastosowa-

nia wiedzy teoretycznej zdobywanej w toku studiów w praktyce. Student podczas praktyk 
pozna  specyfiką działalności i organizacją pracy automatyka, programisty urządzeń  
automatyki przemysłowej oraz napędzie umiejętności współpracy w zespole. Praktyki  
przygotują studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania, 

Zajęcia realizowane w zakładach produkcyjnych. Student realizuje praktykę na stanowisku 
merytorycznie związanym z automatyka i robotyka w formie wykonywania zadań zleconych 

przez bezpośredniego opiekuna w miejscu odbywania praktyki 

 

II. Efekty uczenia się (odbytych praktyk) 
 

Wiedza 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Umiejętności 

1. Potrafi wykorzystywać zdobyte umiejętności i praktyczne doświadczenie w środowi-

sku zajmującym się zawodowo działalnością z zakresu automatyki i robotyki, projek-

towania, programowania  (K_U18), 

 

Kompetencje społeczne 

1. Ma świadomość uznawania znaczenia wiedzy oraz korzystania z opinii ekspertów w 
rozwiązywaniu problemów inżynierskich z zakresu automatyki i robotyki przemysło-

wej, przyjęcia odpowiedzialności za realizowane zadania w kontekście specjalności 
(K_K02), 

2. Ma świadomość potrzeby przedsiębiorczego myślenia i działania w wypełnianiu obo-

wiązków zawodowych w kontekście specjalności automatyki i robotyki maszyn, 
(K_K04) 

3. Ma świadomość potrzeby zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania za-

sad etyki zawodowej, dbałości o dorobek i tradycje zawodu inżyniera automatyka, 

programisty w kontekście specjalności (K_K05) 

 



II.  Program praktyki (godziny realizowane w ramach praktyk, liczone są jak godziny 

dydaktyczne – 45 min.) 

 

 

l.p. Treść wymiar 

I. Cześć ogólna (wspólna dla wszystkich specjalności) 

40 godzin 

 

1. 
1. Informacja ogólna o zakładzie: 

1.1. Profil działalności zakładu, 
1.2. Informacje o formie prawnej zakładu, 
1.3. Branża, sektor w którym funkcjonuje zakład, 
1.4. Cele działalności zakładu,  
1.5. Struktura organizacyjna zakładu: 

1.5.1. Funkcje komórek zakładu, 
1.5.2. Wzajemne powiązania pomiędzy komórkami zakładu 

2. 
2. Przepisy wewnętrzne regulujące funkcjonowanie zakładu: 

2.1. Regulamin pracy zakładu, 
2.2. Regulamin wynagradzania w zakładzie, 
2.3. Przepisy dotyczące zachowania tajemnicy związanej z prowa-

dzoną przez zakład działalnością, 
2.4. Przepisy BHP i przeciwpożarowe, 
2.5. Normy i certyfikaty posiadane przez zakład, 
2.6.  Zasady obiegu i archiwizacji dokumentów w zakładzie. 

II. Cześć szczegółowa związana z danymi specjalnościami 

440 godzin 

 

1. Zalecane instytucje: 

Praktyka powinna odbywać się w zakładach prowadzących działalność 
produkcyjną o profilu automatyki przemysłowej, robotyki, mechatroni-

ki lub innym w którym istnieje możliwość wyodrębnienia kilku komó-
rek, stanowisk lub innych służb z następujących rodzajów działalności:  

1. Poznanie profilu produkcyjnego zakładu. 

2. Zapoznanie się z pracami Działu  Projektowego (dokumentacja 
konstrukcyjna, normy zakładowe) oraz w pracach Biura Tech-

nologicznego (dokumentacja technologiczna i oprzyrządowania 
specjalnego).  

3. Zapoznanie się z Działem Programistów   
4. Zapoznanie się z pracami Działu Zaopatrzenia i Działu Zbytu. 

5. Zapoznanie się z pracami Działu Przygotowania Produkcji. 

6. Zapoznanie się z pracami Działu Mechanicznego 

7. Zapoznanie się z pracami Wydziału  Montażu. 
 

 



8. Zapoznanie się i czynny udział w pracach projektowych, two-

rzenia dokumentacji technicznej 

9. Zapoznanie się i czynny udział w pracach dotyczących przygo-

towania produkcji. 

10. Zapoznanie się i czynny udział w pracach montażowych i wy-

kończeniowych. 
11. Zapoznanie się i czynny udział w pracach związanych z pro-

gramowaniem urządzeń  
12. Poznanie aparatury elektronicznej, sprzętu komputerowego i 

oprogramowania, stosowanych w firmie, w szczególności urzą-
dzeń i programów specjalistycznych.  

13. Zapoznanie się i czynny udział w pracach związanych z 
Wydziału  Kontroli Jakości. 

14. Zapoznanie się czynny udział w pracach magazynów 
półwyrobów i gotowych wyrobów. 

15. Zapoznanie się i czynny udział w pracach Działu Serwisowego 

16. Samodzielna praca lub współpraca przy realizacji zadań - 

ważnych dla firmy - a o tematyce związanej, lub bliskiej 
zakresowi pracy dyplomowej.  

17. Zebranie materiałów, informacji i zdobycie doświadczeń przy-

datnych w realizacji pracy dyplomowej. 

2. 
Poznanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, zakresu czynności 
poszczególnych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa 

3. 

Poznanie zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa, w którym realizo-

wana jest praktyka, strategii przedsiębiorstwa, zakresu realizowanych 
zadań oraz form ich realizacji 

4. 
Praktyczne zastosowanie przepisów będących podstawą czynności pro-

dukcyjnych realizowanych przez zakład 

5. 
Zapoznanie ze specyfiką pracy na stanowiskach wyodrębnionych w 
przedsiębiorstwie 

6. 
Przygotowywanie projektów informacyjnych i reklamowych (folde-

rów) o zakładzie 

7 
Poznanie zasad związanych z procesem sporządzania i przechowywa-

nia dokumentacji produkcyjnej 

8. 
Spotkanie z dyrektorem/prezesem nt. planowanych działań dotyczą-
cych rozwoju technicznego zakładu 

9. Zakończenie praktyk 



 

IV. Forma zaliczenia studenckiej praktyki zawodowej 

 

  Przebieg praktyk  jest udokumentowany w postaci konspektów/notatek w Dzienniku 

Praktyk oraz „Opinii o praktyce zawodowej odbytej przez studenta/słuchacza Państwowej 

Akademii Nauka Stosowanych we Włocławku” (dokumenty do pobrania ze strony interneto-

wej Uczelni www.pans.wloclawek.pl w zakładce "Praktyki zawodowe”), potwierdzonych 

przez zakład pracy, w którym będzie odbywała się studencka praktyka zawodowa.  

Opiekun studenckiej praktyki zawodowej w wybranym zakładzie pracy wystawia opinię  

o przebiegu praktyki zawodowej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na predyspozycje  

zawodowe studenta i umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Nauczyciel  

akademicki będący opiekunem studenckich praktyk zawodowych po zakończeniu praktyki  

w wyznaczonym terminie dokonuje oceny praktyki zawodowej (zal./nzal.) potwierdzonej 

wpisem do protokołu w Wirtualnej Uczelni, na podstawie: informacji o przebiegu praktyki, 

opinii i oceny wydanej przez opiekuna praktyki w zakładzie pracy, oceny (zal./nzal.) na pod-

stawie weryfikacji efektów uczenia się, stosując jedną z form przewidzianych w załączniku  

nr 10 do Regulaminu praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i staży w Państwowej  

Akademii Nauka Stosowanych we Włocławku oraz własnej opinii wynikającej z obserwacji 

przebiegu i sposobu udokumentowania zrealizowanej praktyki zawodowej przez studenta. 

 

 

 

 

 

 


