
Załącznik nr 1 

 

Informacje ogólne dotyczące praktyk 

 

 

•Na kierunku budownictwo praktyki zawodowe realizowane są na studiach stacjonarnych i na 

studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. 

•Za przebieg i organizację praktyk odpowiadają opiekunowie praktyk powołani przez Dziekana 

Wydziału. 

•Czas trwania praktyk wynosi na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 4 tygodnie po II roku 

studiów inżynierskich i 4 tygodnie po III roku studiów inżynierskich oraz 4 tygodnie po I roku 

studiów magisterskich. Terminy odbywania praktyk w danym roku akademickim są ściśle 

określone przez opiekunów praktyk.   

Praktyki powinny być organizowane w przedsiębiorstwach prowadzących działalność 

odpowiadającą treściom kształcenia na kierunku budownictwo, określonych w standardach 

nauczania (Rozp. MENiS z dnia 3. 11 2003 r., Dz. U. Nr 210 z 2003 r., poz. 2040, Rozp. MNiSW 

z dnia 12. 07. 2007 r. Nr 164, poz.1166). Powinny to być przedsiębiorstwa zajmujące się 

działalnością z zakresu budownictwa, w których student mógłby uczestniczyć w rozwiązywaniu 

problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym. 

Praktykę można odbywać w kilku przedsiębiorstwach, jednak czas jej trwania musi być zgodny 

z programem studiów. 

•Student zobowiązany jest do samodzielnego uzgodnienia miejsca odbywania praktyki. 

Przed rozpoczęciem praktyki student jest zobowiązany dostarczyć opiekunowi praktyk 

„Porozumienie” – umowę z zakładem pracy, w którym odbywać będzie praktykę. W 

przypadku odbywania praktyki w kilku przedsiębiorstwach należy dostarczyć opiekunowi 

praktyk „Porozumienie” zawarte z każdym z nich. 

„Porozumienie” musi zawierać: 

  pełny adres przedsiębiorstwa wraz z nr telefonu, pieczątkę firmową przedsiębiorstwa 

  potwierdzoną zgodę na odbywanie praktyki, 

  termin odbywania praktyki. 

 

•Student odbywający praktykę zawodową jest zobowiązany ubezpieczyć się indywidualnie 

od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki (Zarządzenie Rektora 

UWM nr 48/2015 z dn. 9.06.2015). Bez dokonania ubezpieczenia student nie może odbywać 

praktyki. 

 

•Podstawę zwolnienia z odbywania praktyki (równoważnego z jej zaliczeniem) może stanowić 

praca zawodowa studenta w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność związaną z 

budownictwem. Warunkiem zwolnienia w tym przypadku jest przedstawienie zaświadczenia o 

pracy studenta, potwierdzonej przez przełożonego. 

 
 


