
 
Opole, dnia 7 października 2021 r. 

 

 

Wydziałowe zasady praktyk studenckich 

na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka I stopnia o profilu 

ogólnoakademickim 
 

 

Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej, działając na podstawie: 

 

1) § 28 ust. 1 pkt 16 Statutu Politechniki Opolskiej (załącznik do uchwały nr 133 Senatu 

Politechniki Opolskiej z dnia 22 września 2021 r.); 

2) § 11 ust. 17-19 Regulaminu Studiów w Politechnice Opolskiej (załącznik do uchwały nr 85 

Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r.); 

3) § 1 ust. 5 i 6 Regulaminu praktyk studenckich w Politechnice Opolskiej (załącznik do 

zarządzenia nr 68/2021 Rektora Politechniki Opolskiej z późn.zm.); 

4) obowiązującego programu studiów ustalonego uchwałą nr 324 Senatu Politechniki 

Opolskiej z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunków: 

Energetyka i Inżynieria Środowiska, Inżynieria Środowiska, Lotnictwo i Kosmonautyka, 

Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Wzornictwo Przemysłowe w tym 

kierunkowych efektów uczenia się oraz planów studiów (załącznik nr 7 z późn. zm.), 

 

ustala wydziałowe zasady praktyk studenckich obejmujące: 

1) ramowy program praktyk i ramowe terminy realizacji praktyk; 

2) wykaz celów i przedmiotowych efektów uczenia się określonych dla praktyki studenckiej 

w karcie opisu; 

3) zasady przypisywania studentów do opiekunów praktyk studenckich; 

4) dodatkowe wymagania merytoryczne lub organizacyjne wobec studenta, które wynikają z 

przepisów prawa lub z programu studiów; 

5) dodatkowe wymogi dotyczące dokumentowania przebiegu praktyki. 

 

 

1. Ramowy program praktyk i ramowe terminy realizacji praktyk. 

Czas realizacji praktyki - Program studiów przewiduje praktykę obowiązkową w 

wymiarze co najmniej 4 tygodni po 8 godzin dziennie, co daje 160 godz. Praktyki i pozwala 

uzyskać 5 pkt ECTS. 

Program obejmuje: 

1.1. Szkolenie w zakresie BHP, zapoznanie studenta z wymaganiami obowiązującymi w 

przedsiębiorstwie (np. zasady poufności), omówienie szczegółów dotyczących przebiegu 

praktyki. 

1.2. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa, jego profilem działalności 

(zakres produkcji i/lub usług) oraz (ewentualnie) przepisami prawnymi regulującymi 

funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 



 
1.3. Wykonywanie prac leżących w zakresie obowiązków inżyniera, ze szczególnym 

uwzględnieniem praz z dokumentacją techniczną i technologiczną. W miarę możliwości prace 

te powinny być wykonywane w różnych działach przedsiębiorstwa. 

1.4. Prowadzenie przez okres praktyki ewidencji wykonywanych zajęć. 

 

Zgodnie z §7 ust. 2 pkt 4 Regulaminu praktyk studenckich w Politechnice Opolskiej w razie 

wątpliwości o zgodności praktyki w danej instytucji i na danym stanowisku z programem 

studiów rozstrzyga opiekun praktyk studenckich. 

 

Cel i program praktyki powinny pozwolić na praktyczną weryfikację wiedzy nabytej 

podczas studiów, oraz nabycie umiejętności pracy w zespole przy wykonywaniu zadań z 

zakresu projektowania konstrukcji lotniczych lub procesów transportowych. 

 

 

2. Wykaz celów i przedmiotowych efektów uczenia się określonych dla praktyki 

studenckiej w karcie opisu przedmiotu. 

Karta opisu przedmiotu w załączeniu (wspólna dla wszystkich specjalności). 

 

3. Zasady przypisywania studentów do opiekunów praktyk studenckich. 

Opiekunowie praktyk studenckich odpowiadają za nadzorowanie i zaliczenie praktyk w 

stosunku do studentów powierzonych im grup ćwiczeniowych na wszystkich latach danego 

kierunku studiów. O przydzieleniu opiekunowi praktyk studenckich określonych grup 

ćwiczeniowych decyduje dziekan w odrębnym piśmie kierowanym corocznie do nauczyciela 

akademickiego, które przesyła do wiadomości właściwego kierownika katedry i Centrum 

Obsługi Studenta. W celu zapewnienia równomiernego obciążenia opiekunów praktyk 

studenckich dziekan może zdecydować o podziale jednej grupy ćwiczeniowej na danym roku 

pomiędzy różnych opiekunów praktyk studenckich. 

Jeżeli program studiów nie przewiduje praktyki na danym roku, opiekun praktyk studenckich 

nadzoruje realizację i zaliczenie praktyk tych studentów na roku, którzy odbywają praktykę w 

terminie innym, niż wynika z planu studiów, lub odbywają praktyki dodatkowe (§2 ust. 6, §3 i 

§6 Regulaminu praktyk studenckich w Politechnice Opolskiej). 

 

Dla kierunku lotnictwo i kosmonautyka wyznacza się jednego opiekuna praktyk studenckich, 

który odpowiada za realizację i zaliczenie praktyk studenckich w stosunku do wszystkich 

studentów kierunku. 

Zgodnie z § 19 ust. 3 Regulaminu Studiów w Politechnice Opolskiej student może zmienić 

opiekuna praktyk studenckich wyłącznie za zgodą dziekana. 

W przypadku, o którym mowa w § 12 ust. 3 Regulaminu Studiów w Politechnice Opolskiej, 

opiekunem praktyk studenckich w stosunku do studenta w ramach indywidualnej organizacji 

studiów może być opiekun studenta wyznaczony przez dziekana. 

 

4. Dodatkowe wymagania merytoryczne lub organizacyjne wobec studenta, które 

wynikają z przepisów prawa lub z programu studiów. 

Nie dotyczy. 



 
 

5. Dodatkowe wymogi dotyczące dokumentowania przebiegu praktyki. 

Zgodnie z § 4 ust. 9 Regulaminu Studiów w Politechnice Opolskiej rejestr umów prowadzi się 

w formie elektronicznej oddzielnie dla każdego kierunku, stopnia i formy studiów. 

Prowadzenie rejestrów umów dla kierunku zarządzanie powierza się opiekunom praktyk 

studenckich w stosunku do przypisanych im studentów kierunku. Numer umowy nadaje się 

według wzoru: 

1) kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka I stopnia, studia stacjonarne:  

WM/LiK_S/ kolejny numer / rok kalendarzowy 

 


