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CEL I RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ

dla kierunku studiów INŻYNIEMA ŁRŻDI]KCJI

1. Cel i zakres prakĘki:
Celem praktyki jest zapoznanię się z praktycznymi zastosowaniami nowoczesnych

metod i technologii wykorzystywanych w Organizacji (tj. przedsiębiorstwie, firmie, instytucji
itp.) oraz praktyczna weryfikacja wiedzy nabYej ptzez studenta w toku studiów poprzez
praktyczne rozwiązywanie ruęczywistych zadań tęchnicznych występujących w danym dzialę
Organizacji, nabycie umiejętności pracy w zespole przy wykonywaniu zadań merytorycznię
związany ch z inżynierią produkcj i ;

Zakres praktyki obejmuje zapoznanie się z profilem działalności otganizacyjno-
gospodarczej zal<ładu pracy, metodami i technikami organizacji produkcji, tęchnikami
wytwarzania, systemami jakościowymi, środowiskowymi oraz bezpieczeństwem i higieną
pracy w danej otganizacji, a także systemami komputerowymi wspomagającymi procesy
produkcyjne.

2. Wymiar prakĘki:
Praktyka zawodowa podzielona jest na dwie części i trwa: 8 tygodni (320 h) - pierwszy
semestr orv 4 tygodnie (160 h)"

3. Program praktyk doĘczy specjalności:
. zintegrowane systemy wytwarzania;
o Jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higienapracy w przedsiębiorstwie;
. systemy informatycznę w inzynierii produkcji.

4. Ramowy program praktyki zawodowej powinien uwzględnić (w miarę mozliwości)
następuj ą ce zagadnieni a :

o szkolęnię BHp; poznanie zagrożeń BHp występujących w organizacji oraz stosowanej
profilaktyki;

. zapoznanie się studentów z organizacją,jej struktutą, poznanie profilu produkcyjnego,
usługowego i innowacyjnego Organizacji, obiegu dokumentów dotyczących
działalności produkcyjnej i usługowej, specyfiki pracy oraz praktycznych zagadnień na
różnych stanowiskach w branzach merytorycznie związanych z inżynierią produkcji;

. zapoznanie z podstawowym wyposazeniem technicznym i technologicznym
Organizacji, z wyposazenięm materiałowo narzędziowym, z maszynami
i urządzeniami wykorzystywanymi przy produkcji wyrobów, poprzęz obserwację pracy
maszyn i wykonywanie prostych zadań, zftzycznapracą studenta włącznie;

. przygotowanie technolo giczne produkcj i - analizowanie mozliwości technologicznych
wykonania wyrobu; wybór optymalnej technologii; opracowywanie dokumentacji
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technolo gicznej (kart technolo gicznych z rozbiciem na operacje), specyfikacji
materiałowych, określenie pracochłonności wykonania; przyrządy i narzędzia
specjalne, jako elementy procesu technologicznego;
przygotowanie organizacyjne produkcji - organizacja stanowisk roboczych (obróbki,
montazu i kontroli), wyposazenie stanowisk do realizacji operacji procesu
technologicznego; analiza przepływu materiału w obszarzę zal<ł,adu - analiza procesów
pomocni czy ch (składowanie, transport wewnętrzny itp.) ;

przygotowanie sterowania produkcją (plany produkcji i operacyjne, sterowanie
zasobami materiał,owymi i produkcyjnymi, harmonogramowanie) oruz projektowanie
przepływu materiałów;

poznanie zagadnień automatyzacji,
nowoczesnych metod komputerowego
i analizy wyników;

Poznanie organtzacji procesu kontroli jakości (kontrola międzyopęracyjna i końcowa
wYrobu) oraz wdrłżanię bądź stosowanie wybranych metod i narzędzi
wspomagaj ących j akość ;

Poznanie metod badań materiałów; wdrazanie prac badawczych i rozwojowych
doty czącyc h i nn o wa cj i te chn o l o giczny ch i ot ganiza c yj nych ;

W zakresie systemów informatycznych - poznanie systemu informacyjnego danej
jednostki, mętod i sposobów zbięrania informacji, systemów bezpieczeństwa
informacji, systemu ochrony danych osobowych;
w zakresie sYstemów jakoŚci - poznanie wewnętrznego systemu zatrządzania jakością,
standardów jakoŚci wyrobu, norTn systemu jakości (uzyskanie i utrzymanie certyfikatu
jakości, kontrola i audit wewnętrzny, koszty jakości);
w zakresie zagadnień środowiskowych - poznanie sposobów rozwięywania
Problemów związanych z ograniczeniem negatywnego wpływu procesów
Przemysłowych na Środowisko i stosowanych rozwiązań z zal<resuwarunków pracy;
W zakresie bezPieczeństwa i higieny pracy - poznanie wewnętrznego systemu
zarządzania bhP, pracy słuz bhp w Organizacji; instrukcji stanowiskowych bhp; ocena
ryzYka zawodowego na danym stanowisku; warunki materialnę Waay; odzież
i wYPosażenie ochronne bhp; postępowaniaprzedmedycznego w nagłych wypadkach.

sterowania procęsami z zastosowaniem
wspomagania procesów technolo gicznych


