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Zasady i program odbywania praktyk studenckich dla kierunku Elektrotechnika 

 

Praktyka zawodowa 

Studenci Wydziału EAIiIB kierunku Elektrotechnika odbywają obowiązkową praktykę 

zawodową w okresie wakacyjnym (sylabus AGH).  

Celem praktyki zawodowej studenta jest m.in.: 

 poznanie specyfiki pracy inżyniera w środowisku zbliżonym do przyszłego miejsca pracy 

absolwenta, 

 zdobycie doświadczenia poprzez realizację zadań praktycznych (pod nadzorem osoby 

upoważnionej) m.in. z wykorzystaniem wiadomości teoretycznych z zakresu objętego 

dotychczasowym programem nauczania, 

 zdobycie doświadczenia w pracy zespołowej, 

 zapoznanie się wymaganiami przyszłych pracodawców. 

 

Student, po zasięgnięciu opinii uczelnianego opiekuna praktyk dot. proponowanego miejsca 

praktyki, składa w wybranym przez siebie Zakładzie pracy podanie z prośbą o przyjęcie na 

praktykę. Praktyki zawodowe odbywają się na podstawie spisanego porozumienia pomiędzy AGH 

a wybranym Zakładem pracy. Praktyka ma charakter nieodpłatnej pracy na rzecz danego zakładu 

pracy. 

Studenci mogą zaliczyć praktykę zawodową na podstawie innych form pracy (umowa o 

pracę lub umowa zlecenie) o ile okres zatrudnienia nie jest krótszy od obowiązującego wymiaru 

praktyki, a wykonywana praca jest zgodna z kierunkiem odbywanych studiów. Studenci mogą 

zaliczyć również praktykę zawodową poprzez udokumentowanie odbytej praktyki lub 

zatrudnienia we wcześniejszych latach przebiegu studiów. Te formy zaliczenia praktyki wymagają 

uzyskania wcześniejszej opinii Opiekuna praktyk i zgody Dziekana po przedstawieniu pisemnego 

wniosku przez studenta. 

 

Miejsce odbywania praktyki 

Miejscem odbywania praktyki może być, m.in. zakład produkcyjny, energetyczny, 

teletechniczny, budowlany, jednostka wykonująca badania i pomiary wielkości elektrycznych i 

nieelektrycznych metodami elektrycznymi itp., które zapewniłyby studentowi realizację zadań 

zgodnych z programem nauczania kierunku Elektrotechnika. Dopuszcza się również dowolne 

jednostki gospodarcze, w których student będzie mógł zrealizować program praktyki i w której 

czynności przewidziane dla praktykanta nie będą z założenia pracą wyłącznie fizyczną lub 

działalnością o charakterze biurowym. Praktyka może też mieć miejsce w działach 

ekonomicznych i marketingu przedsiębiorstwa, ośrodkach przetwarzania danych, obliczeń 

cyfrowych, pracowniach komputerowych itp. 

Wybór proponowanego miejsca na praktykę jest rolą studenta. Decyzję o tym czy wskazany 

Zakład może być miejscem praktyki podejmuje opiekun praktyk studenckich. Decyzja ostateczna 
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w tej sprawie należy do Dziekana. Po uzyskaniu akceptacji miejsca praktyki, student w wybranym 

Zakładzie pracy powinien uzyskać pisemną zgodę przyjęcia na praktykę.  

Przed odbyciem praktyki student powinien mieć przygotowane następujące dokumenty: 

 podpisane porozumienie pomiędzy AGH i Zakładem pracy, 

 ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). 

 

Porozumienie pomiędzy AGH a Zakładem pracy 

Student przekazując uczelnianemu opiekunowi praktyk pisemną zgodę na odbycie 

praktyki otrzymaną w wybranym przez siebie Zakładzie pracy, przekazuje opiekunowi dodatkowo 

informacje niezbędne do dalszego etapu organizacji praktyki (formularz – potwierdzenie zgody 

na odbycie praktyk). Dane te umożliwiają sporządzenie porozumienia oraz kontakt ze studentem. 

Student podaje następujące dane: 

 imię i nazwisko, 

 adres zamieszkania, 

 e-mail, 

 numer telefonu, 

 nazwa ubezpieczyciela i numer ubezpieczenia NW, 

 nazwę i adres Zakładu pracy oraz miejsca praktyki, 

 imię i nazwisko osoby reprezentującej Zakład pracy oraz dane kontaktowe, 

 imię i nazwisko osoby upoważnionej ze strony Zakładu pracy do opieki nad praktykantem, 

 termin rozpoczęcia i zakończenia praktyki. 

 

Studenci spoza Krakowa, którzy odbywają praktykę w Krakowie, mogą zgłosić informację o 

zakwaterowaniu w akademiku na czas praktyk (studenci składają wnioski zgodnie z zasadami 

określonymi przez Miasteczko Studenckie AGH). 

 

Przed rozpoczęciem praktyki student odbiera z Dziekanatu 2 egzemplarze porozumienia i 

przekazuje je do Zakładu pracy. Po odbyciu praktyki student odbiera 1 egzemplarz porozumienia 

(podpisany przez osobę upoważnioną w Zakładzie pracy) i przekazuje uczelnianemu opiekunowi 

praktyk podczas zaliczania praktyki.  

 

Terminy i czas trwania praktyki 

Student powinien ustalić miejsce praktyki w trakcie trwania zajęć semestru letniego. 

Okres trwania praktyki (po uzgodnieniu z wybranym zakładem pracy) powinien umożliwiać 

zrealizowanie 120 godzin praktyki. Typowy okres trwania praktyki to cztery tygodnie. Okres ten 

może ulec skróceniu jeżeli warunki w jakich odbywana jest praktyka, rytm pracy 

przedsiębiorstwa, zasady BHP i wymogi prawa pracy na to pozwalają. Przyjmuje się maksymalnie 

ośmiogodzinny dzień pracy. 

Ostateczny termin zgłoszenia wszystkich informacji potrzebnych do sporządzenia 

porozumienia wyznacza ostatni dzień zajęć semestru letniego.  

Praktyki powinny odbywać się poza wyznaczonym okresem trwania zajęć semestru 

akademickiego oraz okresem sesji, tj. w czasie wakacji letnich. Realizacja praktyki w innym 
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terminie wymaga uzyskania pisemnej zgody Dziekana. Pisemną zgodę Dziekana przekazuje 

student opiekunowi praktyk przed sporządzeniem porozumienia. 

Zaliczenia praktyki dokonuje uczelniany opiekun praktyk w trakcie sesji egzaminacyjnej. Dokładny 

termin zaliczenia praktyki ustala opiekun praktyk. Student powinien uzyskać zaliczenie praktyki 

najpóźniej podczas wrześniowej sesji egzaminacyjnej.  

 

Realizacja praktyki – program ramowy 

Ze względu na duże zróżnicowanie i specyfikę zakładów, w których mogą odbywać się 

praktyki zawodowe, nie jest możliwym i celowym ustalanie szczegółowego zakresu zadań 

(programu) dla praktykanta. Zamiast tego przedstawia się zalecenia dotyczące realizacji pracy w 

wybranym przez studenta zakładzie. Ogólny zakres obowiązków praktykanta powinien być 

ustalony w pierwszym dniu praktyk przez zakładowego opiekuna praktyk. Zakres głównych 

obowiązków praktykanta powinien pokrywać się z profilem kierunku studiów i wybraną ścieżką 

kształcenia w obszarze elektroenergetyki, energoelektroniki i napędu elektrycznego lub 

automatyki i metrologii.  

 
W trakcie praktyki student powinien poznać profil działalności przedsiębiorstwa oraz wytyczne 
dotyczące organizacji pracy przedsiębiorstwa, w tym: 

 zapoznać się z przepisami BHP i zasadami ochrony przeciwpożarowej, 

 zapoznać się z zakresem prac prowadzonych w przedsiębiorstwie, 

 poznać i przestrzegać przepisy oraz wymagania obowiązujące na terenie zakładu, w 

którym odbywa praktykę, 

 poznać strukturę organizacyjną zakładu, zakres uprawnień do wydawania poleceń i 

odpowiedzialność osób na poszczególnych stanowiskach, obieg dokumentów, obowiązek 

ochrony tajemnicy służbowej itp.  

W zakresie podstawowych zadań realizacji praktyki, student powinien: 

 poznać procesy technologiczne prowadzone w miejscu odbywania praktyki, 

 zapoznać się z urządzeniami technicznymi używanymi w procesach technologicznych, 

 zapoznać się z udostępnionymi systemami i programami komputerowymi 

wykorzystywanymi w procesach produkcji i projektowania, 

 zapoznać się ze sposobami sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń 

elektrycznych, jak również protokołów, regulaminów i instrukcji użytkowania, 

 brać udział w pracach remontowych, pomiarowych, montażowych, obsłudze urządzeń 

itp., w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom i umiejętnościom, 

 brać udział w rozwiązywaniu problemów technicznych, jakie stwarza realizacja 

konkretnego procesu produkcyjnego, zadania pomiarowego itp., 

 samodzielnie rozwiązywać zlecone zadania w zakresie posiadanych umiejętności i 

uprawnień, 

 pozyskać informacje nt. trendów rozwojowych w danej gałęzi produkcji, usług, 

konstrukcji, pomiarów itp., 

 poznać zasady ekonomii i marketingu (uwarunkowane specyfiką przedsiębiorstwa), 

 gromadzić informacje dotyczące realizowanych osobiście zadań, w celu prowadzenia 

dziennika praktyk lub opracowania szczegółowego sprawozdania z przebiegu praktyki. 
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Sprawozdanie 

Sprawozdanie powinno stanowić szczegółowy opis prac wykonanych przez praktykanta podczas 

całego okresu praktyki (opracowanie wykonane według zaleceń). Sprawozdanie powinno składać 

się z trzech części: 

 Charakterystyka zakładu pracy. Student przedstawia obszar działalności zakładu, profil 

produkcji, strukturę organizacyjną, itp.  

 Szczegółowy opis przebiegu praktyki. Wykaz wszystkich czynności wykonywanych przez 

praktykanta wraz z opisem zagadnień, problemów rozwiązywanych podczas zajęć. Ta 

część sprawozdania ma formę dziennika praktyk przedstawiającego chronologicznie 

wszystkie czynności wykonane w ramach zajęć oraz opisu szczegółowego z przebiegu 

praktyki. Najistotniejsze zadania powinny być opisane z podaniem szczegółów jak np. 

przykładowe obliczenia, opis metod pomiarowych, parametry znamionowe i zasada 

działania obsługiwanych urządzeń, przyrządów, ich zastosowanie. Do opisywanych 

czynności należy przyporządkować kody EKM (sylabus AGH). 

 Podsumowanie praktyki. Student w tej części sprawozdania powinien dokonać 

podsumowania całego okresu praktyki - należy wykazać związek odbytej praktyki z 

kierunkiem studiów. Student powinien przedstawić osiągnięcia zdobyte podczas praktyki 

zakwalifikowane w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 

Sprawozdanie powinno przedstawiać uwagi, obserwacje i wnioski praktykanta dotyczące 

wykonywanej pracy. 

 

Sprawozdanie należy obowiązkowo wykonać według dostępnego szablonu. Zaleca się również 

uzyskanie podpisu zakładowego opiekuna praktyk.  

 

 

 

Zaświadczenie o odbyciu praktyki 

Zaświadczenie wystawia Zakład pracy po odbyciu praktyki przez studenta. Zaświadczenie 

powinno zawierać: 

 dane identyfikujące studenta, 

 okres, w jakim odbywała się praktyka wraz z odpowiednikiem godzinowym (min. 120 h), 

 informację o niepobieraniu wynagrodzenia przez praktykanta, 

 ocenę praktyki, 

 pieczęć i podpis Dyrektora Zakładu pracy lub osoby upoważnionej. 

 

W przypadku studentów zaliczających praktykę w ramach np. pracy zawodowej, zaświadczenie 

powinno określać stanowisko pracownika oraz ogólny zakres obowiązków (informacje 

pozwalające opiekunowi praktyk na potwierdzenie zgodności obowiązków pracownika z jego 

kierunkiem studiów). 

 

 

 

 



Strona 5 z 5 
 

Zaliczenie praktyki 

Student w terminie ustalonym przez uczelnianego opiekuna praktyk (najpóźniej w 

podczas sesji egzaminacyjnej wrześniowej) zgłasza się do opiekuna praktyk celem zaliczenia 

praktyki. Student zobowiązany jest dostarczyć: 

 podpisane porozumienie, 

 zaświadczenie o odbyciu praktyki, 

 sprawozdanie z praktyki, 

 zgoda Dziekana (jeżeli jest wymagana). 

 

Zaliczenie praktyki zawodowej dokonuje uczelniany opiekun praktyki (pełnomocnik 

Dziekana do spraw praktyk studenckich) na podstawie powyższych dokumentów oraz rozmowy 

ze studentem o przebiegu i realizacji celu praktyki. Szczegóły dotyczące zaliczania praktyk są 

ogłaszane przez opiekuna praktyk.  

Ocena (jeśli wymagana programem studiów) na jaką zostaje zaliczona praktyka jest uzależniona 

od stopnia realizacji przez studenta zadań programu ramowego, zakresu jego obowiązków i 

zrealizowanych prac z uwzględnieniem obiektywnych możliwości wynikających z miejsca 

odbywania praktyki. Sprawozdanie z praktyki, porozumienie oraz zaświadczenie student 

pozostawia u opiekuna praktyki.  

Studenci zaliczający praktykę w ramach np. pracy zawodowej, której charakter jest zgodny 

z kierunkiem odbywanych studiów, a okres zatrudnienia nie jest krótszy od obowiązującego 

wymiaru praktyki, dostarczają: 

 kopię umowy oraz oryginał umowy o pracę (do wglądu), 

 zaświadczenie z Zakładu pracy potwierdzające okres zatrudnienia (pozwalający na 

zrealizowanie 120 godzin pracy) i precyzujące obowiązki pracownika, 

 sprawozdanie z praktyki/pracy, 

 zgoda Dziekana (jeżeli jest wymagana). 

 

 


