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Opis zasad i formy odbywania praktyk 

 

Studentów kierunku inżynieria środowiska (studia I stopnia) obowiązują  

4-tygodniowe praktyki zawodowe (160 godz., 5 ECTS), które są realizowane w okresie 

wakacyjnym po III roku.  

Studenci mogą odbywać praktyki w wytypowanych instytucjach, podmiotach 

gospodarczych lub jednostkach samorządowych, których działalność odpowiada treściom 

kształcenia na kierunku inżynieria środowiska, tj.: przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i 

jednostki im podległe (np. ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków), 

zakłady zagospodarowania odpadów, stacje sanitarno-epidemiologiczne, biura projektowe i 

firmy wykonawcze, stacje badawcze, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, 

starostwa powiatowe, urzędy gmin, zakłady i podmioty zajmujące się produkcją i dystrybucją 

urządzeń instalacyjnych.  

Celem praktyk jest przygotowanie studentów do wykonywania przyszłego zawodu 

oraz stworzenie warunków do rozwoju aktywności na rynku pracy. Praktyki stanowią 

weryfikację w warunkach rzeczywistych zdobytej wiedzy teoretycznej, jej praktyczne 

uzupełnienie oraz rozszerzenie wiedzy z zakresu przedmiotów specjalistycznych. 

Szczegółowe cele praktyk obejmują zapoznanie się z elementami systemu zarządzania 

przedsiębiorstwem – schematem organizacyjnym, elementami logistyki przedsiębiorstw, 

dystrybucji materiałów i usług, organizacją stanowisk pracy, dyscypliną i kulturą pracy, 

zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, poznanie zasad zbierania, przechowywania i 

udostępniania informacji, składania i przyjmowania zleceń oraz ich realizacji, a także 

doskonalenie umiejętności posługiwania się specjalistycznymi programami komputerowymi i 

narzędziami informatycznymi. Studenci zapoznają się z etapami realizacji inwestycji 

(sporządzanie koncepcji, projektowanie, wykonawstwo, rozruch i eksploatacja), 

obejmujących instalacje grzewcze, wentylacyjne, do zaopatrzenia w wodę, usuwania i 

oczyszczania ścieków, unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów, odwodnień terenów 

oraz ochrony powietrza. 

Studenci sporządzają indywidualne sprawozdania z przebiegu praktyk (dzienniki 

praktyk), których treść jest potwierdzana przez zakład pracy i stanowi podstawę do uzyskania 

zaliczenia praktyki. Nadzór nad realizacją praktyk prowadzi pracownik Biura Kształcenia 

Praktycznego i Ustawicznego, zaś w zakładzie pracy, wskazana osoba prowadząca nadzór 

bezpośredni – zakładowy opiekun praktyk. Podczas praktyk pracownik Biura Kształcenia 

Praktycznego i Ustawicznego może kontaktować się z wybranym zakładem pracy w celu 

zasięgnięcia informacji o przebiegu praktyki.  

Zaliczenie praktyk odbywa się przed komisją z udziałem pełnomocnika ds. praktyk. 

Student otrzymuje zaliczenie wpisywane do protokołu.  


