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Plan praktyki zawodowej 

 

 Praktyka zawodowa dla kierunku studiów Edukacja techniczno-informatyczna trwa 

4 tygodnie (20 dni roboczych) po minimum 6 godz. dziennie. Praktyka zawodowa podzielona 

jest na dwa bloki. Jeżeli jest to możliwe, to oba z nich mogą być realizowane w jednym 

zakładzie pracy, jeżeli nie, to każdy z bloków powinien być realizowany w innym 

przedsiębiorstwie. 

Praktyka zawodowa powinna być zasadniczo realizowana w całości podczas 7 

semestru. Dopuszcza się możliwość realizacji wybranego bloku lub obu bloków również w 

okresie wakacji - po 6 semestrze. Kolejność realizacji bloków praktyki jest dowolna.  

 

 

B L O K  I 
 

1. Założenia programowe Bloku I. 

 

Cele praktyki:  

a) zapoznanie studenta ze sposobami praktycznego wykorzystywania nabytej wiedzy w 

szeroko rozumianej działalności inżynierskiej w dziedzinie informatyki, a także, w 

działalności zarządczej i marketingowej przedsiębiorstw, 

b) zapoznanie studenta z różnymi możliwościami wykorzystywania systemów 

informatycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym i/lub usługowym, metodami 

konserwacji systemów informatycznych, regułami konfiguracji systemów 

komputerowych, zasadami administrowania siecią komputerową i obsługą zakładowych 

serwerów. 

 

 

2. Plan realizacji Bloku I. 

 

Lp. Blok 

Czas trwania praktyki 

Semestr Liczba 

tygodni 

Liczba 

dni 

Liczba 

godzin 

1 BLOK I 2 10 60 Semestr 7 lub 

po 6 semestrze 2 BLOK II 2 10 60 

Razem: 4 20  120  

 

 



 

 

 

3. Szczegółowy program praktyki zawodowej  Bloku I. 

  

Zakres Tematyka 
Odpowie 

dzialny 

Liczba 

godzin 

BHP, ochrona 

ppoż., tajemnica 

państwowa i 

służbowa 

 

1. Zapoznanie się studenta z przepisami 

dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz ochrony przeciwpożarowej, w zakładzie 

pracy i na stanowisku pracy, w tym, na 

stanowisku komputerowym. 

2. Zapoznanie się studenta z obowiązkiem 

przestrzegania tajemnicy państwowej i 

służbowej, Kodeksem Pracy i wewnętrznymi 

regulaminami zakładu pracy. 

Opiekun 

studenta ze 

strony 

zakładu 

pracy 

 

6 

Zarządzanie 

i 

Marketing  

 

1. Zapoznanie się studenta z profilem działalności  

i charakterystyką przedsiębiorstwa. 

2. Zapoznanie się z wykorzystywanymi w 

zakładzie pracy technikami zarządzania, 

organizacją pracy oraz z realizowanymi w 

zakładzie działaniami marketingowymi. 

Opiekun 

studenta ze 

strony 

zakładu 

pracy 

6 

Informatyka 

1. Zapoznanie się z poziomem i zakresem 

zinformatyzowania zakładu. 

2. Zapoznanie się z technologią i topologią sieci 

komputerowej w zakładzie. 

3. Zapoznanie się z funkcjonowaniem serwerów 

przedsiębiorstwa. 

4. Zapoznanie się z zakresem obowiązków i 

specyfiką pracy informatyka w zakładzie. 

Opiekun 

studenta ze 

strony 

zakładu 

pracy 

 

12 

Uczestnictwo w pracach komórki informatyki: 

a) serwis sprzętu komputerowego, 

b) instalowanie nowych lub uaktualnionych 

wersji oprogramowania w tym, 

oprogramowania atywirusowego, 

c) współpraca przy tworzeniu 

oprogramowania, opracowywaniu 

dokumentacji oraz instrukcji użytkowania, 

d) współpraca przy prowadzeniu szkoleń 

pracowników zakładu, 

e) pomoc w administrowaniu siecią 

komputerową przedsiębiorstwa, 

f) współpraca w konserwacji serwisów www, 

pocztowego i innych funkcjonujących w 

przedsiębiorstwie, 

g) współpraca przy archiwizowaniu danych. 

 

 

 

 

 

Opiekun 

studenta ze 

strony 

zakładu 

pracy 

 

18 

Samodzielne opracowywanie zleconych prostych 

aplikacji wraz z dokumentacją i instrukcją dla 

użytkownika. 

Opiekun 

studenta ze 

strony 

zakładu 

pracy 

18 

 

 



 

 

 

 

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje.  
Pozyskanie ogólnej orientacji o realiach funkcjonowania zakładu pracy (zakładu 

produkcyjnego/usługowego, organizacji ”non profit”). Pozyskanie wiedzy o strukturze 

organizacyjnej i strukturze władzy oraz powiązaniach pomiędzy poszczególnymi komórkami 

organizacyjnymi zakładu pracy. Wykształcenie umiejętności pracy zespołowej i zachowań 

organizacyjnych (dyscyplina) oraz przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz tajemnicy służbowej i państwowej 

obowiązującej w danym zakładzie pracy. Wykształcenie i udoskonalenie umiejętności w 

zakresie zarówno administrowania sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, jak i 

samodzielnego tworzenia prostych aplikacji i ich implementacji. 



 

 

 

B L O K II 
 

1. Założenia programowe Bloku II. 

 

Cele praktyki:  

a) zapoznanie się studenta ze sposobami praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy w 

szeroko rozumianej działalności inżynierskiej w dziedzinach: mechanika i 

elektrotechnika, a także w działalności zarządczej i marketingowej przedsiębiorstw, 

b) zapoznanie studenta z organizacją, funkcjonowaniem i działalnością zakładu 

produkcyjnego i/lub usługowego, w tym w szczególności z projektowaniem (również 

wspomaganym komputerowo), wytwarzaniem oraz serwisem sprzętu maszynowego oraz 

elektrotechnicznego,  

c) zapoznanie studenta z występującymi aktualnie w przedsiębiorstwach problemami 

związanymi z montażem, eksploatacją oraz serwisem urządzeń i systemów maszynowych, 

elektrotechnicznych oraz systemów komputerowego wspomagania. 

 

 

2. Plan realizacji Bloku II. 

 

Lp. Blok 

Czas trwania praktyki 

Semestr Liczba 

tygodni 

Liczba 

dni 

Liczba 

godzin 

1 BLOK I 2 10 60 Semestr 7 lub 

po 6 semestrze 2 BLOK II 2 10 60 

Razem: 4 20 120  

 

 
3. Szczegółowy program praktyki zawodowej  Bloku II. 

 

Zakres Tematyka 
Odpowie 

dzialny 

Liczba 

godzin 

BHP, ochrona 

ppoż., tajemnica 

państwowa i 

służbowa. 

 

1. Zapoznanie się studenta z przepisami dotyczącymi 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

przeciwpożarowej, w zakładzie pracy i na 

stanowisku pracy. 

2. Zapoznanie się studenta z obowiązkiem 

przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej, 

Kodeksem Pracy i wewnętrznymi regulaminami 

zakładu pracy. 

Opiekun 

studenta ze 

strony 

zakładu 

pracy 

 

3 

Zarządzanie 

produkcją, 

eksploatacją i 

usługami 

1. Zapoznanie się studenta z profilem produkcyjnym 

zakładu, dokumentacją wytwarzanych urządzeń i 

realizowanymi usługami. 

2. Zapoznanie się z wykorzystywanymi w zakładzie 

pracy technikami zarządzania produkcją, 

eksploatacją i usługami. 

Opiekun 

studenta ze 

strony 

zakładu 

pracy 

3 

Marketing 
Zapoznanie się studenta z realizowanymi w zakładzie 

pracy działaniami marketingowymi w tym, działaniami 

Opiekun 

studenta ze 
6 



 

 

 

wspomaganymi komputerowo. strony 

zakładu 

pracy 

Systemy 

maszynowe 

oraz 

elektrotechniczne 

 

1. Zapoznanie się z funkcjonującymi w 

przedsiębiorstwie systemami informatycznymi dla 

wspomagania projektowania oraz eksploatacji i 

sterowania. 

2. Uczestnictwo w pracach zespołów projektowych 

zakładu: 

a) poznanie różnych aplikacji produkowanych 

urządzeń mechanicznych i 

elektrotechnicznych, 

b) opracowywanie zleconych projektów urządzeń 

mechanicznych lub elektrotechnicznych z 

wykorzystaniem wspomagania 

informatycznego, 

c) opracowanie dokumentacji zaprojektowanego 

urządzenia mechanicznego lub 

elektrotechnicznego z wykorzystaniem 

wspomagania informatycznego, 

d) poznanie systemów pomocniczych 

projektowania produkcji i eksploatacji. 

Opiekun 

studenta ze 

strony 

zakładu 

pracy 

18 

Uczestnictwo w pracach zespołów wykonawczych 

zakładu: 

a) diagnozowanie, konserwacja oraz eksploatacja 

urządzeń mechanicznych i elektrotechnicznych 

wykorzystywanych w zakładzie, 

b) poznanie różnych metod i technologii 

wytwarzania elementów, podzespołów i 

zespołów maszynowych lub 

elektrotechnicznych, 

c) poznanie różnych sposobów montażu 

elementów, podzespołów i zespołów 

maszynowych lub elektrotechnicznych, 

d) wytwarzanie i montaż urządzeń 

mechanicznych lub elektrotechnicznych, 

e) instalowanie produkowanych urządzeń 

mechanicznych lub elektrotechnicznych u 

zleceniodawców, 

f) uruchamianie urządzeń i szkolenie 

użytkowników wyprodukowanych urządzeń 

mechanicznych lub elektrotechnicznych, 

g) wykonywanie dokumentacji eksploatacyjnej 

(planu odnów, diagnozowania, konserwacji, 

itp.) wybranego systemu technicznego. 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekun 

studenta ze 

strony 

zakładu 

pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samodzielne opracowywanie zleconych prostych 

projektów systemów technicznych lub 

eksploatacyjnych z wykorzystaniem wspomagania 

informatycznego. 

Opiekun 

studenta ze 

strony 

zakładu 

pracy 

12 

 

 



 

 

 

 

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje.  
Pozyskanie ogólnej orientacji o realiach funkcjonowania zakładu pracy. Wykształcenie 

umiejętności pracy zespołowej i zachowań organizacyjnych (dyscyplina) oraz przestrzegania 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz 

tajemnicy służbowej i państwowej obowiązującej w danym zakładzie pracy. Pozyskanie 

wiedzy w zakresie technik zarządzania produkcją/usługami. Wykształcenie i udoskonalenie 

umiejętności w zakresie wytwarzania, eksploatacji i konserwacji sprzętu mechanicznego i 

elektrotechnicznego jak i tworzenia projektów i dokumentacji tego sprzętu, także z 

wykorzystaniem wspomagania komputerowego. 

 

 

 

 

 


