
Aneks nr 1 z dnia 13.05.2020 roku 

do Regulaminu Praktyk Studenckich dla Studentów kierunków studiów realizowanych 

na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej 

Wydanie 10 z dnia 03.03.2020 rok 

 

 

W związku z sytuacją pandemii w Polsce oraz zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego wprowadza się następujące zmiany do w/w Regulaminu Praktyk.  

 

 

Punkt 2.2. Okres odbycia praktyk 

Praktyki można rozpocząć już w czerwcu – pod warunkiem, że nie kolidują z zajęciami i 

zaliczeniami realizowanymi również zdalnie.  

Studenci mogą odbyć praktyki do 31 grudnia 2020 roku. Na wydłużenie terminu odbycia 

praktyk nie jest potrzebna dodatkowa zgoda prodziekana ds. kształcenia.  

 

Punkt 2.3. Czas trwania praktyk  

Praktyki trwają 160 godzin, z wyjątkiem praktyk na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa, które 

w przypadku funkcjonariuszy straży pożarnej lub osób kształcących się dla potrzeb innych 

jednostek ochrony przeciwpożarowej powinny trwać nie krócej niż 240 godzin.  

Praktyki nie muszą być zrealizowane w ciągu czterech lub sześciu tygodni. Mogą trwać 

dłużej, być rozłożone w czasie. Warunkiem zaliczenia praktyk jest wypracowanie ustalonej 

ilości godzin i zakończenie praktyk do 31.12.2020 roku.   

 

Punkt 2.4. Miejsce odbywania i zakres praktyk  

Istnieje możliwość zrealizowania praktyk częściowo lub całościowo w sposób zdalny. Formę 

pracy zdalnej należy ustalić z przedsiębiorstwem i udokumentować jej zakres w umowie.  

Praca zdalna może polegać na wykonaniu projektu dla przedsiębiorstwa, rozwiązywaniu 

problemów itp.  

Konieczne jest aby praca zdalna była zgodna z programem praktyk dla kierunku studiów.  

Istnieje również możliwość odbycia praktyk w projektach realizowanych w Politechnice 

Poznańskiej, wówczas warunkiem koniecznym jest również możliwość zrealizowania 

programu praktyk.  



Punkt 4: Przyjęcie na praktyki 

Student jest zobowiązany dostarczyć opiekunowi praktyk umowę trójstronną lub skierowanie 

zawsze minimum 3 dni przed rozpoczęciem praktyk. Uwaga: Praktyki zrealizowane bez 

dostarczonych dokumentów nie będą zaliczane.  

Umowa trójstronna: należy przesłać skan podpisany przez wszystkie strony umowy mailem 

na adres opiekuna praktyk. Oryginał umowy należy dostarczyć wraz z pozostałymi 

dokumentami podczas zaliczenia praktyk.  

Skierowanie: przed przekazaniem do przedsiębiorstwa skierowanie powinno być podpisane 

przez opiekuna praktyk. Należy przesłać skan do opiekuna praktyk, który podpisuje dokument 

i odsyła zwrotnie skan.  Jeżeli opiekun praktyk przypisany do danego kierunku Studiów 

nieobecny (np. urlop, zwolnienie lekarskie) może go zastąpić inny opiekun po wcześniejszym 

kontakcie mailowym ze strony Studenta. Opiekunami praktyk na studiach stacjonarnych są: dr 

inż. Anna Mazur, dr inż. Roma Marczewska-Kuźma, dr inż. Tomasz Ewertowski. Na studiach 

niestacjonarnych dr inż. Agnieszka Grzelczak i dr inż. Aleksandra Dewicka.   

UWAGA: dyżury opiekunów praktyk (w tym zdalne) odbywają się zgodnie z informacją na 

stronie internetowej WIZ (w profilu wykładowcy).  

Dokumenty powinny zostać dostarczone do opiekuna praktyk w nieprzekraczalnym terminie  

do 18.09.2020 roku. W sytuacjach szczególnych Student jest zobowiązany do kontaktu z 

opiekunem praktyk i ustalenia innego terminu.  

 

Punkt 6: Rozliczenie i zaliczenie praktyk 

Po odbyciu praktyk Student jest zobowiązany opracować sprawozdanie oraz dostarczyć je 

opiekunowi praktyk wraz z wszystkimi pozostałymi dokumentami wskazanymi w 

Regulaminie. Zaleca się opracowanie sprawozdania i dostarczenie do opiekuna w terminie 14 

dni od zakończenia praktyk. Jeżeli nie jest to możliwe (np. ze względu na dużą odległość od 

miejsca zamieszkania, chorobę i inne uzasadnione przypadki) należy skontaktować się z 

opiekunem praktyk drogą mailową i ustalić termin zaliczenia praktyki.  

Zaliczenie z praktyk należy uzyskać najpóźniej do dnia 18.12.2020 roku, a dla praktyk 

trwających do 31.12.2020 roku do dnia 11.01.2021 roku.  

Zaliczenia praktyk dokonuje opiekun przypisany do danego kierunku Studiów, a jeśli nie jest 

to możliwe (z powodu choroby, urlopu lub innej uzasadnionej nieobecności opiekuna) może 

tego dokonać inny opiekun praktyk. W tym celu Student udaje się na dyżur do opiekuna 

praktyk.  



UWAGA: ze względu na zaistniałą sytuację uprzejmie prosimy Studentów o wnikliwe 

sprawdzenie w punkcie 6 regulaminu praktyk jakie wymagane są dokumenty przy zaliczeniu – 

zróbmy wszystko aby spotkać się tylko raz. 

 

Punkt 7: Przypadki szczególne zaliczenia praktyk 

Studenci zaliczający praktyki na specjalnych warunkach są zobowiązani do kontaktu z 

opiekunem praktyk i ustalenia zasad zaliczenia. WARUNKIEM KONIECZNYM jest 

zbieżność zakresu obowiązków z programem praktyk oraz opracowanie sprawozdania z 

praktyk, które potwierdza osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się (musi być opracowane 

poprawnie merytorycznie i zgodne z zakresem programu praktyk, np. nie można wyłączyć 

żadnego z punktu programu praktyk bo nie był zrealizowany. W takiej sytuacji należy w 

oparciu o literaturę i znajomość przedsiębiorstwa opracować dany punkt w sprawozdaniu 

potwierdzając tym samym osiągnięcie efektów uczenia się).  

W związku z zagrożeniem pandemią w Polsce nie jest wymagane podpisywanie sprawozdania 

z praktyk przez przedsiębiorstwo. Dotyczy to tylko osób zaliczających praktyki na specjalnych 

warunkach, czyli w oparciu o wykonywaną pracę, staż lub inne praktyki.  

 

 

 

 


