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9. OPIS MODUŁU  

PRAKYKA ZAWODOWA 

 

Kierunek: Transport 

Specjalność (specjalizacja): wszystkie specjalności 

Poziom studiów: pierwszego stopnia  

Profil:  ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Zaliczenie praktyki – rok: II i III    semestr: IV i VI 

Liczba punktów ECTS: 2 

Czas trwania praktyki: 2 tyg. (40 godz. tyg.) po IV i VI sem. 

* – pozostawić właściwe 

 

1. Zasady odbywania praktyki: 

Podstawą do odbycia praktyki jest Porozumienie zawarte pomiędzy Uczelnią  

a Instytucją, w której realizowana będzie praktyka. Praktyka realizowana jest w okresie 

wolnym od zajęć na Uczelni (miesiące lipiec, sierpień i wrzesień). Jej przebieg 

dokumentowany jest w dzielniku praktyki. 

2. Forma odbywania praktyki: 

Zajęcia praktyczne w Instytucji przyjmującej w wymiarze 80 godzin (2 tygodnie) po IV i 

VI semestrze. 

3. Cel i ramowy program praktyki:  

Zapoznanie z regulaminem zakładu pracy, przepisami BHP i przeciwpożarowymi,  

oraz innymi przepisami obowiązującymi w Instytucji przyjmującej (np. przepisy o 

tajemnicy państwowej i służbowej). Szkolenie stanowiskowe. Zapoznanie z strukturą 

organizacyjną Instytucji, realizowanymi zadaniami. Wykonywanie powierzonych zadań 

na różnych stanowiska pracy. Poznanie warsztatu pracy specjalistów w trakcie 

wykonywania ich codziennych obowiązków. 

4. Miejsca odbywania praktyki: 

Przedsiębiorstwa, instytucje publiczne i inne zakłady usługowe związane z szeroko 

pojętym transportem. 
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5. Zakładane efekty uczenia się dla modułu zajęć: 

Numer 

(Symbol) 

Efekty uczenia się dla modułu zajęć 
Student, który zaliczył moduł zajęć zna 

i rozumie/potrafi/jest gotów do 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów uczenia się  

WIEDZA 

K17:K18_W01 Zna przepisy BHP i przeciwpożarowe obowiązujące  

w miejscu odbywania praktyki    

TR1A_W17 

UMIEJĘTNOŚCI 

K17:K18_U01 Przestrzega przepisów BHP w miejscu pracy  TR1A_U11 

K17:K18_U02 Stosuje w praktyce wiedzę w celu rozwiązywania 

zadań realizowanych w miejscu odbywania praktyki 

TR1A_U12 

TR1A_U14 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K17:K18_K01 Posiada umiejętność pracy zespołowej i nawiązania 

kontaktów zawodowych 

TR1A_K03 

K17:K18_K02 Wykazuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje  TR1A_K03 

K17:K18_K03 Zachowuje się w sposób profesjonalny i kieruje się 

zasadami etyki zawodowej 

TR1A_K04 

 

6. Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć: 

Praktyka zawodowa wprowadza przyszłych inżynierów kierunku transport do pracy w 

przedsiębiorstwach z szeroko pojętej branży transportowej. Studenci biorą czynny udział 

w zadaniach realizowanych w miejscu praktyki. Realizują zadania kształcące twórcze 

podejście do obowiązków zawodowych. Nabywają dodatkowe doświadczenie poprzez 

kontakty interpersonalne w trakcie wykonywania pracy. 

7. Odniesienie efektów uczenia się do form zajęć i sposób oceny efektów uczenia się: 

Numer 

(Symbol) 

Efekty uczenia się dla modułu zajęć 
Student, który zaliczył moduł zajęć zna  

i rozumie/potrafi/jest gotów do 

Odniesienie 

do form zajęć 

Sposób 

weryfikacji 

i oceny efektu 

uczenia się 

WIEDZA 

K17:K18_W01 Zna przepisy BHP i przeciwpożarowe 

obowiązujące  

w miejscu odbywania praktyki    
praktyka 

rozmowa, 

dziennik 

praktyki 
UMIEJĘTNOŚCI 

K17:K18_U01 Przestrzega przepisów BHP w miejscu pracy  

praktyka 

rozmowa, 

dziennik 

praktyki 
K17:K18_U02 Stosuje w praktyce wiedzę w celu 

rozwiązywania zadań realizowanych w 

miejscu odbywania praktyki 
praktyka 

rozmowa, 

dziennik 

praktyki 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K17:K18_K01 Posiada umiejętność pracy zespołowej 

i nawiązania kontaktów zawodowych praktyka 

rozmowa, 

dziennik 

praktyki 
K17:K18_K02 Wykazuje odpowiedzialność za podejmowane 

decyzje  praktyka 

rozmowa, 

dziennik 

praktyki 
K17:K18_K03 Zachowuje się w sposób profesjonalny i 

kieruje się zasadami etyki zawodowej praktyka 

rozmowa, 

dziennik 

praktyki 
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8. Sposób potwierdzenia i oceny osiągnięcia przez studenta efektów kształcenia 

zakładanych dla praktyki zawodowej: 

Zaświadczenie odbycia praktyki podpisane przez opiekuna za strony Instytucji 

przyjmującej oraz przez opiekuna ze strony Uczelni potwierdza osiągnięcie przez 

studenta efektów kształcenia zakładanych w programie praktyki. Szczegółowy przebieg 

praktyki dokumentowany jest w dzienniku praktyki, który po zakończeniu praktyki 

przedkładany jest opiekunowi ze strony Uczelni. W trakcie przeprowadzania rozmowy ze 

studentem opiekun weryfikuje zamieszczone w nim zapisy.  

 

 


