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KIERUNKOWY PROGRAM PRAKTYK
dla kierunku studiów INŻYNrERIA ŚnonoWIsKA

1. Rodzaj prakĘki
Praktyka zawodowa

2. Ogólny wymiar prakĘk
Praktyka zawodowapodzielona jest na trzy części i trwa: cz.I - 8 tygodni (320 h lekcyjnych),

12 pkt ECTS (drugi semestr), cz. II - 8 tygodni (320 h lekcyjnych), 12 pkt ECTS (czwarty

semestr) oraz cz.III - 8 tygodni (320 h lekcyjnych), 1ż pkt ECTS (szosty semestr).

3. Cel praktyki
Celem praktyki jest dobycie doświadczęn prak<Ęcznych wykorzystując wiedzę zdobytą

w procesie nauczania, czyli nabycie przez studenta umiejętności wykonywania czynności zę

szczegóInym uwzględnieniem specyfiki produkcji wyodrębnionej w ramach zal<ładowego

podzińu pracy. Studenci odbywają praktykę zawodową składającą się z trzech części,

pierwsza część w ramach I roku studiów, ktorą kontynuują (ako częsc druga) w ramach II

roku studiów i trzęcia (w ramach III roku studiów), w tym samym przedsiębiorstwie lub

p o krewny m, zw iązany m temaĘ cznię z inĘ nieri ą śro do wi ska.

4. EfekĘ uczenia się, które student powinien osiągnąć w ramach praktyki

ma elementarną wiedzę na temat cyklu Ęcia utządzeń, obiektóW sieci i instalacji

środowiskowych

ma szczegółową wiedzę z zakresu technologii stosowanych w przedsiębiorstwach

związany ch z inzyni erią śro dowi ska

zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy projektowaniu

prostych instalacj i z zaksesu inzynierii środowiska

zna podstawowe techniki wykonania instalacji i sieci (wodociągowych,

gazowych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych)

technolo gicznych związartych z gospodarką obiegu zamkniętego

kanalizacyjnych,
oraz układów

zna zasady eksploatacji instalacji i obiektów geotechnicznych stosowanych w inzynierrr

środowiska

ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania środowiskowego,

zar ządzarti a j ako ś c i ą i pro w adzenia działalnoś c i g o sp o dar czej

umie oszacować czas potrzebny rta rea|izację zleconego zadania; potrafi opracowac l

zręalizować harmonogram prac zapewni ający dotrzymanie terminów

potrafi posługiwać się poprawlym jęrykiem tęchnicztryffi, uzywając odpowiednto

dobranychnazw technik i metod, potrafi zę zrozllmieniem interpretować literaturę,tachową
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ma doświadczenie związarte z utrrymaniem urządzeń. obiektów i systemów technicznych

wykorzystywanych do wykonywania instalacji środowiskowych

ma umiejętności niezbędnę do pracy w środowisku przemysłowym, zna i stosuje zasady

bezpieczęństwa i higieny pracy

potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją
C.O., C.W., wod.-kan., klimatyzacyjne i
go spodarką cyrkulacyj ną

- zaptojektować instalacje środowiskowe typu:

wenĘlacyj ne, układy techno 1o giczne związane Z

ńa doświadczęnie związanę z rozwiąrywaniem praktycznych zadń (technologicznYch i

zawodowych) inzynierskich związanych z inĘnierią środowiska, zdobYte w Środowisku

zawodowo zaj muj ącym się działalno ścią inżynierską

I<ryĘ cznie o cenia nńytą wiedzę

określa priorytety służące realizacji określonego przęz siebie lub innychzadania

identyfikuje, ocenia i rozstrzyga dylematy związane z wykonywanym zawodem

myśli i dzińa w sposób przedsiębiorczy

5. Szczegółowy zakres obowiązków studentów
Za|<res praktyki obejmuje zapoznanie się z działalnością za\<Ładu pracy, metodami

i technikami wykorzysĘwanymi w inzynierii środowiska, z zakresu projektowania,

produkcji, wykonywania, obsługi vrządzef^, obiektów środowiskowych. W miarę mozliwości

student powinien posiąść znajomość oprogramowania, obsługi tęchnik i technologii

stosowanych do konkretnych rozwiązań w inzynierii środowiska.

Ramowy program praktyki zawodowej powinien uwzględnić (w miarę mozliwości)

następuj ąc ę zagadni eni a :

. zapoznanie się z obowiązującymi w zakładzie pracy przepisami: regulaminem pracy,

przepisami bhp i ppż., podstawowymi aktami prawnymi (ustawy i akty wykonawcze do

nich) doĘ czącymi specy fi ki funkcj onowania za\<ładu pr acy )

o zapoznanie z zadaniami osób pełniących określone funkcje w struktvrzę zaL<ładu pracy

i wzajemnym powiązaniem paszczególnych ogniw zakJadu pracy;

o poznanie własnych mocnych i słabych stron (elementy zarządzaniajakościowego) celem

ich wzmacniania lub eliminowania;
o zastosowanie i rozszerzęnie wiedza teoretycznej, nabytej podczas zajęó na uczelni, z

zakresu metod, technik, narzędz| technologii stosowanych przy projektowaniu i/lub

wykonaniu prostych instalacji i/lub sieci w zakładachzwiązanych zinĘnierią środowiska;

o poznani e zasad eksploatacji instalacji/sieci w danym zaĘadzie;
o zdobycie wiedza na temat oprogramowania, obsługi baz danych stosowanych do

konkretnych rozwiązańtechnologicznych , związartych z inĘnterią środowiska;

o nabycie umiejętności swobodnej pracy z urządzeniami związanymi z inĘnierią
środowiska;

. projektowanie i wykonanię prostej

klimaty zacyj nej lub wentylacyj nej ;

instalacji lub/i sieci sanitarnej, cieplnej, gazowej,



nauka biegłości w obsłudze sterowania urządzeń stosowanych w inĘnierii środowiska,
zgodnie ze specyfiką danego przedsiębiorstwa, w tym rorwiązywania prakĘcznych
zadan/ pto b l emó w związarty ch z inĘ nieri ą śro do wi ska ;

zdobędzie umiejętność kontroli i prowadzenta monitoringu na obiektach środowiskowych
typu składowi ska o dpadów, o czy szczalnie ś ciekó w.

6. Szczegółowa informacja dotycząca prowadzenia dokumentacji praktyki przez
studenta
Dokumenty lvymagane przed r ozpoczęciem praktyki studenckiej :

a) Skierowanie na praktykę i oświadczęnie o przyjęciu na praktykę (Zńącznik la i 1b do
regulaminu praktyk)

b) Porozumienie o współpracy doĘczącej praktyki zawodowej (Zńączniki2a lub 2b lub
2c do Regulaminu Praktyk).

Dokumenty potwier dzaj ące odbycie praktyki studenckiej :

a) Dziennik praktyk studenckich
b) Karta weryfikacji efektów uczenia się (Załącznik 3 do Regulaminu praktyk).

7. Zasady i terminy zaliczenia praktyki
a) Wpisu zaliczęnia praktyk dokonuje opiekun praktyk w terminie spełniEącym warunki

zaliczenia praktyk,
b) Zaliczęnie praktyki: odpowiędźustana zzakresuzrealizowanej praktyki - odbywa się

podczas sesji letniej lub zimowej w zależności od terminu praktyki przewidzianego
w planie studiów,

c) Warunkiem zaliczeniapraktyki jest:

odbycie praktyki w ustalonym terminie,

pr zedłożenie wyp ełni one go dzi ennika prakĘk, po dpi sane g o pr zęz op iekuna
w zakładzie pracy, w którym odbywała się praktyka,

przedłożenie podpisanej przez opiekunaw zaĘadzię pracy karty weryfikacji
efektów uczenia się.
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