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REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej 

kierunek ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

 

 

                                                                                          

Podstawa:  Zarządzenie Nr 54/19  

                                                                   Rektora Politechniki Świętokrzyskiej  

z dnia 20 września 2019 r. 

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia. 

Praktyki zawodowe powinny być odbywane na poziomie studiów II stopnia. Wymagany łączny 

czas odbytej praktyki wynosi 4 tygodnie (według programu studiów).  

Zaliczenia praktyk należy dokonać po pierwszym semestrze studiów stacjonarnych i drugim 

semestrze studiów niestacjonarnych II stopnia. 

Praktyka studencka może odbywać się w podmiocie gospodarczym, instytucji lub zakładzie, 

których to profil umożliwia zrealizowanie celów określonych w programie praktyk. Powinna ona 

przede wszystkich odpowiadać charakterowi studiów na kierunku Odnawialnych Źródeł Energii. 

Praktyka zawodowa ma na celu umiejętne wykorzystanie wiedzy zdobytej na studiach w pracy 

zawodowej, przygotowanie studenta do pracy w zespole, ale także do samodzielnego wykonywania 

powierzonych mu zadań oraz pogłębianie wiedzy o branżach gospodarki, poznanie zasad 

organizacji przedsiębiorstw i mechanizmów ich funkcjonowania. 

Wymagane dokumenty umożliwiające zaliczenie praktyki: 

Decyzję o zaliczeniu praktyki, na wniosek studenta, podejmuje Wydziałowy Kierownik Praktyk 

Studenckich na Kierunku Odnawialnych Źródeł Energii, na podstawie przedłożonych przez 

studenta dokumentów.  

W celu zaliczenia praktyki Student powinien przedłożyć: 

- załącznik 1 – „Umowę o organizację praktyki studenta Politechniki Świętokrzyskiej” zawieranej 

pomiędzy Uczelnią reprezentowaną przez Dziekana Wydziału a „Zakładem Pracy”, w którym 

odbywać się będzie praktyka. Zaleca się wydruk dwustronny. Umowę należy dostarczyć wraz z 

załącznikiem nr 2 do tej umowy ws. przetwarzania danych osobowych. Miejsce odbycia praktyki 



 

 

należy przed podpisaniem umowy uzgodnić z Wydziałowym Kierownikiem Praktyk 

Studenckich–mgr inż. Dagmarą Kotrys-Działak p. 3.08. 

Zgodnie z Zrządzeniem nr 54/19 Rektora PŚk możliwe jest przedstawienie zamiast umowy 

według zał. 1 umowę o pracę, umowę cywilno-prawna lub zatrudnienie w innej formie. Jeżeli 

student był zatrudniony w zakładzie pracy o odpowiednim profilu działalności (związanym z 

Odnawialnymi Źródłami Energii) oraz wykonywał pracę zgodną z kierunkiem studiów i 

programem studiów, lecz w okresie min. 4 tygodnie) 

 

- załącznik 2 – „Oświadczenie”, że student zapoznał się z Regulaminem praktyk, składanego 

przed przystąpieniem do praktyki Wydziałowemu Kierownikowi Praktyk Studenckich.  

- załącznik 3 – Szczegółowe sprawozdanie z praktyki studenckiej należy dostarczyć w 

wyznaczonych dniach Wydziałowemu Kierownikowi Praktyk Studenckich. 

-  załącznik 4 – Podanie o zaliczenie praktyki studenckiej- tylko w przypadku zaistnienia 

sytuacji, o której mowa w ust. 10 §6 Zarządzenie Nr 54/19. Student składa podanie do prodziekana 

po zaakceptowaniu przez wydziałowego kierownika praktyk. 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYKI  

1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań określonych w programie praktyki 

oraz przedłożenie przez studenta sprawozdania z przebiegu praktyki (według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3) potwierdzonego przez pracodawcę. 

2. Podstawą zaliczenia praktyki jest akceptacja przez Wydziałowego Kierownika Praktyk 

Studenckich na Kierunku OZE sprawozdania z przebiegu praktyki. Sprawozdanie przedłożone 

przez studenta winno być poświadczone czytelną pieczęcią z podpisem Zakładowego Opiekuna 

praktyki. 

3. Zaliczenia praktyki dokonuje Wydziałowy Kierownik Praktyk Studenckich  

     po złożeniu  przez studenta wymaganych dokumentów: 

 sprawozdania – zał. 3,   

 umowy- zał.1,  



 

 

Wyżej wymienione dokumenty dostarczone są w szczegółowo opisanej teczce wg. Wzoru 

dostępnego u Wydziałowemu Kierownikowi Praktyk Studenckich w dniu przez niego 

wyznaczonym. 

 

Pełny tekst regulaminu odbywania praktyk, program praktyk z którym student winien zapoznać się 

przed podjęciem praktyki oraz odpowiednie druki – załączniki, można pobrać w zakładce : 

www.tu.kielce.pl / WIŚGiE/ studia / praktyki 

 

                                                                          Wydziałowy Kierownik ds. Praktyk 

                                                                          na Kierunku Odnawiale Źródła Energii 

                                                                          mgr inż. Dagmara Kotrys-Działak p. 3.08 Energis 

 

http://www.tu.kielce.pl/

