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P R O G R A M  

PRAKTYK ZAWODOWYCH 
 

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH 
30-059 KRAKÓW, Al. Mickiewicza 30 

e-mail: wiewiork@agh.edu.pl  

Kierunek   

Budownictwo  

 

Tematyka praktyk (w miarę możliwości firmy i w trybie przez nią ustalonym): 

 Sposoby wykonywania budynków i budowli. 

 Procesy technologiczne, produkcja oraz specyficzne problemy, tj. restrukturyzacja zakładu, technologia 

wykonywania produktów, itp. 

 Wiercenia poszukiwawcze, badawcze, pomiarowe, odwadniające. Wiercenia mało- i wielkośrednicowe. Palowanie, 

mikropalowanie. Odwadnianie. 

 Deformacje powierzchni oraz rekultywacja terenów poprodukcyjnych. Ochrona środowiska. 

 Metody realizacji, technologie, prace sprzętu budowlanego. Zasady organizacji prac przy wykonywaniu robót: 

ziemnych otwartych, tunelowych, fundamentowych (pośrednich i bezpośrednich), murowych, deskowania, 

zbrojarskich, betoniarskich, wykończeniowych i wyposażeniowych (prefabrykacje betonowań konstrukcji 
stalowych), produkcja prefabrykatów z betonu. 

 Wykonawstwo robót specjalistycznych - wykonywanie remontów obiektów zabytkowych, renowacji i rekonstrukcji 

elewacji kamiennych, renowacji starego budownictwa. 

 Zagrożenia występujące podczas wykonywanych prac, sposoby zapobiegania. 

 Sposób realizacji nadzoru bezpośredniego nad realizacją robót oraz prowadzenia dokumentacji realizacyjnej. 

Struktura organizacyjna. 

UWAGA!. Program praktyki może opierać się na wybranym zagadnieniu z przedstawionej tematyki, a 

zakładowy Opiekun Praktyk może go korygować i dostosować do warunków panujących w danym zakładzie. 

 
P I S M O  P O L E C A J C E  

Drodzy Państwo ! 

W imieniu DZIEKANA Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej zwracam się z prośbą o 

możliwości rozważenia odbycia praktyk zawodowych przez studenta naszego Wydziału w Waszej Firmie. Program ćwiczeń 

przedstawiony jest wyżej. Zgodę na odbycie praktyk proszę potwierdzić wypełniając dolny odcinek niniejszego pisma. 

W związku z ćwiczeniami AGH i Wasza Firma nie ponoszą żadnych wzajemnych zobowiązań finansowych. Praca studenta 

podczas praktyki odbywa się na zasadach uzgodnionych między nim a Firmą. Student zgłaszając się na praktykę jest 

ubezpieczony i dysponuje imiennym porozumieniem. Porozumienie takie nie stawia w stosunku do Firmy żadnych specjalnych 

wymagań i dostarczane jest przez studenta w dniu rozpoczęcia praktyki. 

 
Organizator praktyk 

na kierunku Budownictwo 
 

Dr inż. Dariusz Wiewiórka 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pieczątka firmowa 

        ............................................................ 
          Miejscowość i data 

 

 

Informujemy, że student AGH ……………………………………………………………………… 

zamieszkały ………………………………………………………………………………………… 

uzyskał zgodę na odbycie płatnej/bezpłatnej/* PRAKTYKI ZAWODOWEJ w naszej firmie wg 

przedstawionego programu w dniach ___________________ 

 
 

Pieczątka i podpis Dyrektora 

lub osoby upoważnionej 

                                                
* Niepotrzebne skreślić 


