
Załącznik nr 2 do Regulaminu praktyk studenckich  
w Politechnice Opolskiej 

 
 

 
           Nr skierowania: ….............................................. 

 

 

SKIEROWANIE 

do odbycia praktyki studenckiej w jednostce organizacyjnej 

Politechniki Opolskiej 

 
 

 

Opole, dnia ................................  

 

 

……………….  Wydziału …………………………. Politechniki Opolskiej  
(nazwa funkcji)  

……………………………………………………………………………, zwanego dalej „Wydziałem”, 
      (tytuł zawodowy lub stopień naukowy, imię i nazwisko) 

 

na podstawie § 2 ust. 3 Regulaminu praktyk studenckich w Politechnice Opolskiej kieruje do odbycia 

praktyki studenckiej w: 

 

………………………………………………………………………., zwanej dalej „Jednostką”, 
           (nazwa jednostki organizacyjnej Uczelni)  

 

studenta: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
(imię i nazwisko) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
(kierunek, rok, forma i stopień studiów) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
(termin praktyki (data początkowa i końcowa), czas trwania praktyki) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
(uwagi, np. stanowisko pracy lub komórka organizacyjna w Jednostce) 

 

 

Wydział i Jednostka uzgadniają następujące zasady odbywania praktyki przez studenta: 

 

 

§ 1. 

Zgoda kierownika Jednostki 

 

1. Odbycie przez studenta praktyki w Jednostce jest uzależnione od zgody kierownika Jednostki. 

2. Wyrażenie zgody przez kierownika Jednostki skutkuje obowiązkiem organizacji praktyki studenckiej               

w Jednostce zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym skierowaniu. 

 

§ 2. 

Obowiązki Jednostki 

 

1. Jednostka zapewnia warunki niezbędne do odbycia praktyki, w szczególności: 

1) zapewnia studentowi odpowiednie stanowisko pracy zgodnie z programem praktyki; 

2) zapewnia studentowi możliwość odbycia praktyki w terminie określonym w § 1, w wymiarze co 

najmniej ……. [liczba] godzin dziennie w dni robocze, oraz zrealizowanie indywidualnego 

programu praktyki; 
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3) zapoznaje studenta z regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie 

danych osobowych oraz o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej; 

4) nadzoruje wykonanie przez studenta zadań wynikających z programu praktyki za pośrednictwem 

wyznaczonej osoby (opiekuna instytucjonalnego); 

5) zapewnia studentowi odbywającemu praktykę konieczną odzież roboczą i ochronną przewidzianą                

w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy. 

2. Jednostka może żądać od Wydziału odwołania z praktyki studenta w przypadku, gdy naruszy on                      

w sposób rażący dyscyplinę pracy. Jeżeli naruszenie dyscypliny spowodowało zagrożenie dla życia lub 

zdrowia, Jednostka może nie dopuścić studenta do kontynuowania praktyki. 

 

§ 3. 

Obowiązki Wydziału 

 

1. Wydział jest zobowiązany do sprawowania nadzoru dydaktyczno-wychowawczego oraz 

organizacyjnego nad przebiegiem praktyk za pośrednictwem nauczyciela akademickiego pełniącego 

funkcję opiekuna praktyk studenckich. 

2. Opiekun praktyk studenckich odpowiada za realizację praktyki zgodnie z jej celami i ustalonym 

programem oraz rozstrzyga, wspólnie z Jednostką, sprawy związane z przebiegiem praktyki. 
 

§ 4. 

Zasady odbywania praktyki 

 

1. Do studenta odbywającego praktykę na podstawie niniejszego skierowania stosuje się odpowiednio 

przepisy prawa pracy oraz przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy. 

2. Praktyka jest bezpłatna, chyba że odrębna umowa stanowi inaczej. 

3. Student odbywający praktykę musi posiadać aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. Brak ważnego ubezpieczenia skutkuje niedopuszczeniem studenta do odbywania praktyki. 
 

§ 5. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Załącznikiem do niniejszego skierowania jest wykaz przedmiotowych efektów uczenia się 

przewidzianych dla praktyki. 

2. Zmiana terminu praktyki, o którym mowa w § 1, lub zmiana treści załącznika, o którym mowa w ust. 1, 

odbywa się na podstawie aneksu do skierowania.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym skierowaniu stosuje się postanowienia Regulaminu 

studiów w Politechnice Opolskiej i Regulaminu praktyk studenckich w Politechnice Opolskiej. 
 

 

 

          

 

                        ……………………………………………………….. 
                                  podpis i pieczęć dziekana lub osoby upoważnionej        

  

 

 

 

 

Zgoda kierownika Jednostki 
 

 

 

 

 

                 ……………………………………………………….. 
                                          podpis i pieczęć kierownika lub osoby upoważnionej                                                                                                               
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Załącznik. Wykaz przedmiotowych efektów uczenia się przewidzianych dla praktyki 

 

 
Zgodnie z kartą opisu przedmiotu na kierunku ………………………………………………….. w ramach 

praktyki zawodowej student powinien osiągnąć następujące efekty uczenia się: 

 

 

w zakresie wiedzy: 

 

 

w zakresie umiejętności: 

 

 

w zakresie kompetencji społecznych: 


