
 
Opole, dnia 7 października 2021 r. 

 

 

Wydziałowe zasady praktyk studenckich 

na kierunku Mechatronika 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 160 godz. praktyki. 

Praktyka obowiązkowa musi być odbywana w instytucjach na stanowisku o zakresie 

obowiązków tematycznie związanym z kierunkiem studiów. Zaleca się, aby program praktyki 

uwzględniał charakter studiowanej specjalności. 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. 

Praktyka obowiązkowa trwa co najmniej 1 miesiąc i pozwala uzyskać 5 pkt ECTS przyznawane 

w semestrze V. Fakt, że zaliczenie praktyki obowiązkowej i przyznanie punktów ma miejsce 



 
pod koniec danego semestru nie przeszkadza we wcześniejszym odbyciu praktyki na podstawie 

§ 2 ust. 6 Regulaminu praktyk studenckich w Politechnice Opolskiej. 

Zgodnie z § 1 ust. 4 i ust. 5 pkt 1 Regulaminu praktyk studenckich w Politechnice Opolskiej 

(załącznik do zarządzenia nr 68/2021 Rektora Politechniki Opolskiej z późn.zm.) ustala się 

Ramowy program praktyk studenckich na kierunku Mechatronika na Wydziale Mechanicznym 

Politechniki Opolskiej 

 

W trakcie praktyki student powinien: 

1) poznać charakterystykę Instytucji: 

a) strukturę organizacyjno-produkcyjną, 

b) działy konstrukcji i technologii wytwarzania, 

c) urządzenia wytwórczo-diagnostyczne; 

2) dokonać analizy procesu produkcyjnego mechatronicznych elementów maszyn i 

urządzeń oraz produktu końcowego, w szczególności aby poznać: 

a) charakterystykę produktu, 

b) maszyny i urządzenia technologiczne, 

c) operacje technologiczne i formy organizacji produkcji, 

d) techniki komputerowego wspomagania projektowania, 

e) tworzenie i montaż podzespołów (zespołów), 

f) organizację pracowni mechatronicznych, 

g) proces diagnostyki i kontrola jakości produktu (metrologia), 

h) technologie innowacyjne, 

i) gospodarkę surowcową i energetyczną, 

j) eliminację zagrożeń środowiskowych; 

3) mieć styczność z organizacją pracy w ramach danego procesu lub na danym stanowisku 

roboczym: 

a) mechaniczne i mechatroniczne systemy sterujące, 

b) systemy automatyki i sterowania, 

c) modelowanie działania urządzeń mechatronicznych; 

d) diagnostyka urządzeń mechatronicznych, 

e) zarządzania jakością – organizacja i procedury, 

f)  normy pracy (ilościowe i czasowe), 

g) organizacja obsługi stanowiska pracy (zaopatrzenie w materiał i narzędzia, transport, 

konserwacje, naprawy itp.); 

4) uczestniczyć w opracowaniu dokumentacji konstrukcyjno-wytwórczej w ramach: 

a) komputerowego wspomagania prac inżynierskich, 

b) obiegu dokumentacji warsztatowo-technologicznej. 

Cel i program praktyki powinny pozwolić na praktyczną weryfikację wiedzy nabytej podczas 

studiów, oraz nabycie umiejętności pracy w zespole przy wykonywaniu zadań techniczno-

wytwórczych z dziedziny mechatroniki. 

 

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

studenckiej w karcie opisu przedmiotu. 

Karta opisu przedmiotu w załączeniu  



 
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 mechatronika I stopień studia stacjonarne, wyznacza się jednego opiekuna 

praktyk studenckich, który odpowiada za nadzór nad przebiegiem 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 Mechatronika I stopnia, studia stacjonarne:  

WM/MTR_S/ kolejny numer / rok kalendarzowy 

2) kierunek Mechatronika I stopnia, studia niestacjonarne:  

WM/MTR_N/ kolejny numer / rok kalendarzowy 

 

 


