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Studia stacjonarne 8 

Studia niestacjonarne 8 

Opiekun praktyki doc. dr  inż. Emil Michta 

Cel praktyki 

 Rozwijanie oraz konfrontacja nabytej w trakcie studiów wiedzy z rzeczywistością zawodową.  

 Bezpośrednie pozyskiwanie doświadczeń i praktycznej wiedzy.  

 Rozwijanie aktywności i przedsiębiorczości studentów. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Rozumienie zagadnień z zakresu podstaw elektrotechniki i energoelektroniki oraz znajomość 
metod określania podstawowych parametrów funkcjonalnych urządzeń i systemów elektrycznych 
i energoelektronicznych.  

Umiejętność rozwiązywania prostych zagadnień z zakresu elektrotechniki i energoelektroniki oraz 
umiejętność doboru podstawowych elementów układów elektrycznych i energoelektronicznych. 

Umiejętność doboru metod i narzędzi pomiarowych do pomiaru podstawowych wielkości 
elektrycznych i nieelektrycznych. 

Znajomość zasad bezpiecznego użytkowania urządzeń energetycznych. 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia 
efektu kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 

ma wiedzę na temat:  struktury organizacyjnej 
zakładu pracy, regulaminu pracy, przepisów BHP i 
ochrony tajemnicy państwowej i służbowej,  
procedur, zasad eksploatacji instalacji 
energetycznych 

Ocena raportu 
z  przebiegu 

praktyki 
K_W05, K_W07 

Umiejętności 

U01 
potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte 
na studiach w środowisku zawodowym 

Ocena raportu 
z  przebiegu 

praktyki 
       K_U02 

U02 
ma doświadczenie związane z utrzymaniem 
urządzeń, obiektów i systemów technicznych 
typowych dla energetyki 

Ocena raportu 
z  przebiegu 

praktyki 
K_U17 

U03 

ma doświadczenie związane z rozwiązywaniem 
praktycznych zadań inżynierskich, zdobyte w 
środowisku zajmującym się zawodowo działalnością 
inżynierską 

Ocena raportu 
z  przebiegu 

praktyki 
K_U18 

U01 
ma umiejętność korzystania i doświadczenie 
w korzystaniu z norm i standardów związanych 
z energetyką 

Ocena raportu 
z  przebiegu 

praktyki 
K_U19 



Kompetencje społeczne 

K01 
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując 
w niej różne role 

Ocena aktywności 
studenta na 

praktyce 
K_K03  

K02 
ma świadomość konieczności działania w sposób 
profesjonalny i przestrzegania zasad etyki 
zawodowej 

Ocena aktywności 
studenta na 

praktyce, dyskusja 
K_K04 

K03 
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy Ocena aktywności 

studenta na 
praktyce, dyskusja 

K_K06 

Program praktyki 

Praktyka powinna umożliwiać studentowi zapoznanie się z: 

 strukturą organizacyjną zakładu pracy,  

 zakładowym regulaminem pracy,  

 przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy,  

 przepisami o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, 

 normami i standardami związanymi z energetyką. 
 
W szczególności w ramach  praktyki student powinien zapoznać się z: 
 

 instalacjami energetycznymi w danym zakładzie pracy np. instalacjami elektrycznymi nN i SN, odnawialnymi 
źródłami energii, wymiennikami ciepła, kotłami, sprężarkami, pompami, turbinami, wentylatorami itp.,  

 schematami urządzeń energetycznych,  

 metodami pomiaru i przyrządami pomiarowymi do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,  

 sieciami przesyłowymi mediów energetycznych np. stacjami elektroenergetycznymi,  instalacjami 
ciepłowniczymi, instalacjami gazowymi, instalacjami chłodniczymi,  

 aparaturą kontrolno-pomiarową, układami automatyki i urządzeniami zabezpieczającymi, 

 podstawowymi czynnościami elektromonterskimi wykonywanymi na danych stanowiskach pracy. 
 

Zaleca się: 

  uczestnictwo studentów w pracach remontowych urządzeń energetycznych zainstalowanych w  zakładzie 
pracy oraz zapoznanie z zasadami ich eksploatacji, 

 włączenie studentów, po wcześniejszym udzieleniu fachowego instruktażu, do czynnego uczestnictwa 
w rozwiązywaniu projektów, prac badawczych i wdrożeniowych prowadzonych przez zakład pracy w czasie 
trwania praktyki,  

 zapoznanie się studentów z możliwością realizacji prac dyplomowych  związanych z działalnością zakładu 
pracy. 

Zaliczenie praktyki 

 Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie złożonej przez studenta Karty praktyki zawodowej. Wzór Karty 
praktyki zawodowej określa załącznik nr 4 do Regulaminu studenckich praktyk zawodowych. 

 Student w Karcie praktyki zawodowej dokonuje opisu przebiegu praktyki i zakresu wykonywanych podczas 
jej trwania obowiązków. 

 Student ma obowiązek na bieżąco wypełniać Kartę praktyki a wpis powinien być potwierdzony na koniec 
każdego tygodnia przez organizatora praktyki. 

 Organizator praktyki w Karcie praktyki zawodowej dokonuje opisowej oceny pracy studenta. 

 Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje opiekun praktyk sprawujący nadzór dydaktyczno-wychowawczy 
nad studentem odbywającym praktykę. Zaliczenie dokonywane jest w formie wpisu w indeksie i na karcie 
zaliczeniowej – „zal.” 

 Student powinien złożyć w Dziekanacie (stanowisko ds. praktyk) prawidłowo wypełnioną Kartę praktyki 
zawodowej w terminie dwóch tygodni od zakończenia praktyki.  

 Zaliczenie praktyki jest jednym z warunków zaliczenia VII semestru studiów. 


