
 
 

Opole, dnia 29 września 2021 r. 

 

 

Wydziałowe zasady praktyk studenckich 

na kierunku Logistyka I stopnia o profilu ogólnoakademickim 
 

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej, działając  

na podstawie: 

 

1) §32 ust. 2 pkt 20 Statutu Politechniki Opolskiej (załącznik do uchwały nr 345 Senatu 

Politechniki Opolskiej z dnia 4 września 2019 r. z późn.zm.); 

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) obowiązujących programów studiów ustalonych: 

- uchwałą nr 322 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia 

programów studiów dla kierunków: Inżynieria Bezpieczeństwa, Logistyka, Technologia 

Żywności i Żywienie Człowieka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, w tym 

kierunkowych efektów uczenia się oraz planów studiów (załącznik nr 2 do uchwały); 

- uchwałą nr 102 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie ustalenia 

programów studiów dla kierunków: Inżynieria Bezpieczeństwa, Logistyka, Technologia 

Żywności i Żywienie Człowieka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, w tym 

kierunkowych efektów uczenia się oraz planów studiów, 

 

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. 

Program studiów przewiduje praktykę obowiązkową w wymiarze 4 tygodni, pozwalającą 

uzyskać 5 punktów ECTS. 

Praktyka obowiązkowa może być odbywana w instytucjach publicznych i prywatnych na 

stanowiskach tematycznie związanych z kierunkiem studiów. Zaleca się, aby program 

praktyki uwzględniał charakter studiowanej specjalności. Do instytucji publicznych można 

zaliczyć w szczególności urzędy administracji rządowej i samorządowej, agencje rządowe, 



państwowe i samorządowe osoby prawne oraz państwowe i samorządowe jednostki 

budżetowe. Podmioty sektora prywatnego obejmują w szczególności przedsiębiorstwa  

i organizacje non-profit. 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. 

Fakt, że zaliczenie praktyki obowiązkowej i przyznanie punktów ma miejsce pod koniec  

7 semestru studiów nie przeszkadza we wcześniejszym odbyciu praktyki na podstawie  

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

 
Ramowy program praktyki obejmuje: 
 

a) charakterystykę podmiotu gospodarczego: 

– struktura organizacyjna zakładu pracy, 

– asortyment produkcji lub świadczonych usług, 

– obszar funkcjonowania; 
 

b) infrastrukturę: 

– maszyny i urządzenia, 

- magazyny, 

– gospodarka surowcowa i energetyczna, 

- gospodarka odpadami, 

– przetwórstwo surowców, 

– zaplecze techniczne produkcji, 

– innowacyjność produkcji, 

– informatyczne wspomaganie zarządzania logistycznego, 

– komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, 

– klimat środowiskowy zakładu; 
 

c) organizację: 

– logistyka oraz zarządzanie produkcją, 

– organizacja systemów produkcji, 

- logistyka dystrybucji, 

- logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, 

– zarządzanie kosztami, finansami, jakością, 

– zarządzanie personelem, 

– ekonomika transportu i zarządzanie zapasami, 

– obieg dokumentacji, przepływ informacji, 

– przepisy prawne, 

– reklama, marketing, badanie rynku, 

– relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem, 

– handel elektroniczny. 

 
 

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 realizację i zaliczenie praktyk w stosunku 

do powierzonych im studentów na wszystkich latach danego kierunku studiów.  

O przydzieleniu opiekunowi praktyk studenckich określonego kierunku studiów decyduje 



dziekan. W celu zapewnienia równomiernego obciążenia opiekunów praktyk studenckich 

dziekan może zdecydować o podziale studentów na danym roku pomiędzy kilku opiekunów. 

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

odpowiada za 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 Logistyka 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. 

Nie dotyczy. 

 
 
 
        …………………………………………… 

(Dziekan Wydziału - pieczęć/podpis) 

 


