PRAKTYKI
STUDENCKIE
2021/22
Wydział Inżynierii Elektrycznej
i Komputerowej

Informacje
Szczegółowych informacji na temat
praktyk udzielają:
• Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk studenckich
dr inż. Wojciech Czuchra, wczuchra@pk.edu.pl
tel. 12 628 2679, Teams
• Opiekun praktyk dla kierunku Elektrotechnika
i Automatyka: mgr inż. Paweł Albrechtowicz
• Opiekun praktyk dla kierunku Informatyka
w Inżynierii Komputerowej: dr inż. Sławomir Bąk

Wymiar praktyk
Do odbycia praktyk studenckich w semestrze letnim
2021/22 zobowiązani są studenci:
• Kierunek ELEKTROTECHNIKA I AUTOMATYKA
- II rok studiów stacjonarnych I stopnia, (1 miesiąc), 150g.
- II rok studiów niestacjonarnych I stopnia, (1 miesiąc), 150g.
• Kierunek INFORMATYKA W INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ
- III rok studiów stacjonarnych I stopnia, (1 miesiąc), 150g
- III rok studiów niestacjonarnych I stopnia, (1 miesiąc), 150g

Terminy
• Praktyki głównie odbywają się w okresie wakacji –
miesiące: lipiec, sierpień i początek września.
• W roku akad. 2021/22 proponowany termin praktyk
to 01.07.2022 do 14.09.2022 r.
• Terminy praktyk nie mogą kolidować z innymi
zajęciami oraz terminami egzaminów i zaliczeń w
sesji.
• W szczególnych przypadkach termin musi być
wcześniej uzgodniony z Pełnomocnikiem Dziekana
ds. praktyk na WIEiK.
• Zaliczenie praktyki do dnia 14.09.2022 r.

Dokumenty

• Regulamin Odbywania praktyk zawodowych WIEiK
• Porozumienie pomiędzy Pracodawcą
a Uczelnią (Załącznik 1-kierunek EiA)
• Porozumienie pomiędzy Pracodawcą
a Uczelnią (Załącznik 2-kierunek IwIK)
• Zaświadczenie o odbyciu praktyki+sprawozdanie
(Załącznik 3)
• Pełnomocnictwa Rektora PK
• Karta przedmiotu „Praktyka zawodowa”
• Listę przedsiębiorstw, które przyjmowały naszych
studentów na praktyki

Sposób odbycia praktyk
• Wszyscy studenci zobowiązani są do odbycia praktyki w
oparciu o zawarte z podmiotem zewnętrznym
Porozumienie (Załącznik 1 i 2 Regulaminu praktyk)
podpisane i opieczętowane w dwóch egzemplarzach
po jednym dla każdej ze stron. Pełnomocnictwa
stanowią załączniki do Porozumienia i podlegają
okazaniu na żądanie pracodawcy.
• Porozumienia dotyczą także osób, które pracują w
zawodzie zgodnym z kierunkiem studiów oraz osób,
które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie
zgodnym z kierunkiem studiów.
• Odbycie praktyki powinno być potwierdzone
Zaświadczeniem o odbyciu praktyki oraz
sprawozdaniem (Załącznik 3)

Zaliczenie
• Praktyki studenckie należy zrealizować w podanym
wymiarze, najlepiej jednorazowo do końca
semestru letniego.
• Praktyka studencka jest punktowana i traktowana
jak każdy inny przedmiot, podlega zaliczeniu do 14
września 2022 r.
• Wpisy do systemu eHMS z praktyk i zaliczenia
przedmiotu dokonuje Opiekun praktyk dla danego
kierunku.

