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S p r a w o z d a n i e 

 
z realizacji praktyk zawodowych studentów w roku akademickim 2018/2019, na 

kierunku Elektronika i Telekomunikacja 

 

CEL PRAKTYKI 

 Podstawowym celem praktyki zawodowej było nabycie umiejętności praktycznych, 

uzupełniających i pogłębiających wiedzę uzyskaną przez studenta w toku zajęć dydaktycznych na 

uczelni, a także ukształtowania postaw wobec potencjalnych pracodawców i współpracowników. 

W szczególności jako cele praktyki przyjęto: 

 Zapoznanie się z organizacją, zarządzaniem i funkcjonowaniem zakładu pracy. 

 Weryfikację wiedzy uzyskanej podczas wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych 

oraz doskonalenie umiejętności praktycznych niezbędnych w zawodzie inżyniera na 

pierwszym stanowisku pracy podczas wykonywania konkretnych zadań w określonych 

komórkach organizacyjnych zakładu pracy. 

 Zapoznanie się z różnymi możliwościami wykorzystywania systemów pomiarowo -

informatycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym i/lub usługowym, zasadami eksploatacji 

systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych, regułami konfiguracji systemów, 

wykorzystanie narzędzi wspomagania pracy inżyniera. 

 Zapoznanie się z występującymi aktualnie w firmie problemami związanymi z montażem, 

eksploatacją oraz serwisem urządzeń i systemów elektrotechnicznych oraz metodami 

dozorowania systemów technicznych. 

 

OCZEKIWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA – UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE 

Skierowani na praktykę zawodową studenci powinni po jej odbyciu uzyskać: 

 Ogólną orientację o realiach funkcjonowania zakładu pracy (zakładu 

produkcyjnego/usługowego, organizacji ”non profit”). 

 Wiedzę o strukturze organizacyjnej i strukturze władzy oraz powiązaniach pomiędzy 

poszczególnymi komórkami organizacyjnymi zakładu pracy. 

 Umiejętności pracy zespołowej i zachowań organizacyjnych (dyscyplina) oraz 

przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpożarowej oraz tajemnicy służbowej i państwowej obowiązującej w danym 

zakładzie pracy. 

 Wykształcenie i udoskonalenie umiejętności w zakresie zarówno administrowania 

sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, jak i samodzielnego tworzenia 

prostych aplikacji i ich implementacji oraz metodami komputerowego wspomagania 

pracy inżyniera. 

 Opanowanie umiejętności korzystania z dokumentacji technicznej sprzętu, ogólnej 

orientacji w zagadnieniach eksploatacji a w tym problemów  diagnostyki oraz zasad 

monitorowania systemów technicznych. 

 wiedzę w zakresie technik zarządzania produkcją/usługami. 
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 Wykształcenie i udoskonalenie umiejętności w zakresie wytwarzania, eksploatacji 

i konserwacji sprzętu elektrotechnicznego, tworzenia projektów i dokumentacji tego 

sprzętu, także z wykorzystaniem wspomagania komputerowego. 

 

3. REALIZACJA PRAKTYK 

Realizacja praktyk odbywała się w oparciu o regulamin praktyk zgodnie z Zarządzeniem Rektora 

Nr 41/2016 w sprawie organizacji i realizacji praktyk studenckich, zaś zestawienie danych związanych 

z omawianymi praktykami przedstawiają tabele nr 1, 2 i 3. 

Na dzień 15.10.2019r, praktykę zrealizowało 4 studentów trzeciego roku studiów stacjonarnych 

pierwszego stopnia, z czego jedna osoba została zwolniona z obowiązku odbywania praktyk ze 

względu na zatrudnienie na stanowisku zgodnym z zadaniami realizowanymi podczas praktyk. 

Studenci skierowani na praktykę odbywali ją w okresie wakacyjnym tj. w miesiącu lipcu 

i sierpniu. Miejsca odbywania praktyk usytuowane były na terenie województwa 

Zachodniopomorskiego. Firmy, które przyjęły na praktykę studentów prowadzą działalność w branży 

elektronicznej, informatycznej i automatyki przemysłowej.  

Wszyscy studenci byli zadowoleni z odbytych praktyk i rozliczyli się z niej po przedstawieniu 

kompletu wymaganych dokumentów i uzyskali zaliczenie.  

 
Tab. 1. Stan ewidencyjny i stan realizacji praktyk 

 Specjalność 

Systemy Automatyki 

 

Liczba studentów skierowanych na praktykę 4 

Liczba studentów, którzy zrealizowali praktykę 4 

 

              Tab. 2. Lista studentów skierowanych na praktykę 

Lp. 
Imię i nazwisko 

praktykanta 
nr indeksu 

Nazwa i dane kontaktowe podmiotu 
gospodarczego 

1 
 

Keler Mateusz U-13288 
GRYFTEC Embedded Systems, oddział 

w Koszalinie 

2 
 

Mikulski Marek U-14144 F. M. Bumar Koszalin S.A. 

3 
 

Mokrogulski Tomasz U-11361 
Kabel-Technik – Polska Sp. z o.o. w 

Czaplinku 

4 
 

Nejman Jarosław U-13094 
GRYFTEC Embedded Systems, oddział 

w Koszalinie 
 

      Tab .3. Typy zakładów i firm w których zrealizowano praktyki 

Lp. Typy zakładów i firm 
Liczba 

studentów 

1. Zakłady wytypowane przez Wydział 2 

2. Prywatne firmy usługowe  0 

3. Firmy z branży: elektroniki, informatyki telekomunikacji, 
automatyki 

2 

 Razem: 4 

 
       Tab. 4. Zestaw miejscowości realizacji praktyk 

Lp. Nazwa miejscowości Liczba praktykantów 

1. Koszalin 3 

2. Czaplinek 1 

 Razem: 4 
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WNIOSKI 

− Biorąc pod uwagę asortyment usług realizowanych przez firmy w których studenci odbywali 

praktykę należy stwierdzić, że cele praktyk zostały osiągnięte. 

− 50% studentów samodzielnie znalazło podmioty gospodarcze w których odbywali praktyki 

zawodowe. 

− Praktyka odbywała się na terenie miasta Koszalina oraz na terenie województwa 

zachodniopomorskiego. 

 

Sprawozdanie sporządziła 

 

dr inż. Katarzyna Jagodzińska 

 


