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Plan praktyki zawodowej 

 
Praktyka zawodowa dla kierunku studiów Zarządzanie i inŜynieria produkcji, zgodnie z 

wymaganiami Standardów kształcenia dla kierunku, trwać będzie cztery tygodnie (20 dni 
roboczych) po minimum 6 godz. dziennie, co w sumie stanowi 120 godzin. 

Praktyka zawodowa, zasadniczo, powinna być realizowana w trakcie siódmego (VII) 
semestru. Dopuszcza się moŜliwość realizacji wybranego fragmentu praktyki, równieŜ w 
okresie wakacji - po VI semestrze. Wymaga to jednak zgody kierunkowego opiekuna praktyk 
z ramienia Wydziału oraz Dyrektora MCPZ. 

 

Cele praktyki zawodowej  

Za cele szczegółowe praktyki zawodowej na kierunku studiów Zarządzanie i inŜynieria 
produkcji uznaje się: 
 

1. Praktyczną weryfikację i pogłębienie pozyskanej wiedzy teoretycznej z zakresu 
zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym/usługowym, w szczególności 
zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania procesami produkcyjnymi, procesami 
logistycznymi i dystrybucyjnymi, działalnością marketingową innowacyjną. 

2. Zapoznanie się ze specyfiką działań w zakresie inŜynierii produkcji, technik i 
procesów produkcyjnych, wykorzystywanych technologii oraz procesami 
pomocniczymi w przedsiębiorstwie, a takŜe z moŜliwościami doboru systemów 
automatyzacji i robotyzacji do wybranych procesów technologicznych. 

3. Zapoznanie się z uŜytkowanymi technikami pomiarowymi. 
4. Identyfikację i zapoznanie się z praktykowanymi systemami zarządzania jakością, w 

tym w zakresie procesów produkcyjnych, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz ekologicznych uwarunkowań działalności. 

5. Zapoznanie się ze sposobami doboru personelu, organizacji pracy i skutecznego 
kierowania zespołami zadaniowymi w przedsiębiorstwie. 

6. Zapoznanie się ze stosowanymi w praktyce zasadami zarządzania finansami 
właściwymi dla danego zakładu pracy, praktykowanymi zasadami i typem 
rachunkowości oraz stasowanym rachunkiem kosztów. 

7. Zapoznanie się z funkcjonującymi w zakładzie pracy systemami informatycznymi, 
słuŜącymi gromadzeniu, przetwarzaniu oraz udostępnianiu w sferze zarządzania 
przedsiębiorstwem oraz w sferze przygotowania i organizacji produkcji. 

8. Zapoznanie się z moŜliwościami zakładu pracy w zakresie projektowania 
inŜynierskiego obiektów i procesów technicznych z wykorzystaniem technik 
komputerowych oraz dokumentowaniem przebiegu zdarzeń projektowych. 

 
 
 
 
 



Szczegółowy program praktyki zawodowej 
 

Zakres Tematyka Odpowie-
dzialny 

Liczba  
godzin 

 
 

BHP, ochrona 
ppoŜ, tajemnica 

państwowa 
i słuŜbowa 

 

1. Zapoznanie studenta z przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoŜ. 
obowiązującymi w zakładzie i na stanowiskach 
pracy. 

2.  Zapoznanie się studenta z obowiązkiem 
przestrzegania tajemnicy państwowej słuŜbowej, 
Kodeksem Pracy i wewnętrznymi regulaminami 
zakładu pracy. 

 
 

Opiekun 
studenta ze 

strony zakładu 
prac 

6 

Zarządzanie 
i 

Marketing 

1. Zapoznanie się studenta z profilem działalności   
i strukturą organizacyjno-produkcyjną zakładu. 

2. Zapoznanie się z wykorzystywanymi technikami 
zarządzania, oraz realizowanymi w zakładzie 
działaniami marketingowymi. 

3. Zapoznanie się z problematyką prognozowania 
rozwoju przedsiębiorstwa. 

 
Opiekun 

studenta ze 
strony zakładu 

pracy 
 

 

18 

 
 
 

Zarządzanie 
produkcją 

 
 
 

1. Zapoznanie się z organizacją produkcji, w tym: 
- procesami technologicznymi, 
- zasadami starowania i kontroli procesów 

produkcyjnych. 
2. Zapoznanie się z zasadami i technikami 

planowaniem produktu i produkcji. 
3. Zapoznanie się z technicznym i organizacyjnym 

przygotowaniem produkcji. 
4. Zapoznanie z elementami informatycznych 

systemów wspomagającymi techniczne 
przygotowanie i zarządzanie produkcją. 

5. Zapoznanie się ze stosowanymi procedurami 
zarządzania jakością produkcji. 

6. Zapoznanie się z produkcyjną działalnością 
pomocniczą.  

Opiekun 
studenta ze 

strony zakładu 
pracy 

 

30 

 
 
 

Logistyka w 
zakładzie 

 
 

1. Zapoznanie z systemem planowania zaopatrzenia i 
dystrybucji komponentów do produkcji, 
transportem wewnętrznym i magazynowaniem 
wyrobów. 

2. Zapoznanie z gospodarka magazynową i 
gospodarką zapasami. 

3. Zapoznanie z dokumentacją i komputerowym 
wspomaganiem zakładowych systemów 
logistycznych. 

 
Opiekun 

studenta ze 
strony zakładu 

pracy 
 

24 

 
 
 
 

InŜynieria 
produkcji 

 
 
 
 

1. Zapoznanie z charakterem produkcji (seryjna, 
jednostkowa, zleceniowa) z charakterystyką 
stanowisk pracy, automatyzacją produkcji, 
kontrolą jakości wyrobów. 

2. Zapoznanie z pracą zespołu projektowania i 
nadzorowania procesów i systemów      
produkcyjnych i eksploatacyjnych.  

3. Bezpośrednie uczestnictwo w podstawowej 
obsłudze i diagnostyce wybranych wyrobów 
produkcyjnych. 

 
 

Opiekun 
studenta ze 

strony zakładu 
pracy 

 

24 

 
Finanse i 

1. Zapoznanie z zasadami gospodarki finansowej, 
realizowanym rachunkiem kosztów z      

Opiekun 
studenta ze 

18 
 



rachunkowość 
(finansowa i 
zarządcza) 

 
 

procedurami ewidencyjno-rozliczeniowymi na     
poszczególnych etapach produkcji. 

2. Zapoznanie się z dokumentami i 
sprawozdawczością finansową i zarządczą. 

3. Zapoznanie się z systemami budŜetowania kosztów 
i czynne uczestnictwo w procesach budŜetowania. 

4. Zapoznanie się  z funkcjonującym elementami 
rachunkowości zarządczej i controllingu. 

strony zakładu 
pracy 

 

Na kaŜdym z etapów:  
Samodzielne opracowywanie zleconych przez opiekuna ze strony zakładu 
pracy, zadań, prostych projektów związanych z wszystkimi obszarami 
działalności przedsiębiorstwa, w których student przebywał np. z 
procesami produkcyjnymi, logistycznymi, marketingowymi, finansowo-
kosztowymi, projektowaniem produktu, czy planowaniem przedsięwzięć 
związanych z pracą grupowa, w miarę moŜliwości zakładu - z 
wykorzystaniem wspomagania informatycznego. 

Opiekun 
studenta ze 

strony zakładu pracy 
 

 

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje 

Po dobyciu praktyki zawodowej student powinien orientować się w realiach 
funkcjonowania zakładu pracy, przedsiębiorstwa produkcyjnego, w warunkach gospodarki 
rynkowej. Powinien umieć identyfikować metody, techniki, systemy, procesy oraz cykle 
produkcyjne i wytwarzania. Umieć rozpoznawać podstawowe wymagania stawiane przez 
proces wytwórczy, planować proste procesy wytwórcze z uwzględnieniem: rozmiarów 
produkcji, wydajności procesu, róŜnorodności produkowanych wyrobów; mieć wiedzę o 
praktyce przygotowania i sterowania produkcją w przedsiębiorstwie. Powinien być 
przygotowany do analizy technologicznych procesów wytwarzania oraz do projektowania 
wybranych procesów. Ponadto oczekuje się wykształcenia umiejętności dostrzegania, 
organizowania i rozwiązywania problemów technicznych z zakresu inŜynierii produkcji, 
umiejętności praktycznego korzystania z elementów systemów komputerowego wspomagania 
i zarządzania produkcją, współpracy i kierowania zespołami ludzkimi oraz wykształcenia 
nawyków przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpoŜarowej oraz 
ochrony tajemnicy słuŜbowej i państwowej obowiązujących w przedsiębiorstwie oraz 
ekologicznej ochrony środowiska. 
 


