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1. Zakres procedury
Procedura obowiązuje Prodziekanów ds. Studenckich, Kierownika Dziekanatu, Kierowników
wewnętrznych jednostek organizacyjnych Wydziału oraz studentów studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych stopnia I i II.
2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą





Prodziekani ds. Studenckich;
Kierownik Dziekanatu;
Kierownicy jednostek organizacyjnych Wydziału wskazani przez Prodziekanów ds.
Studenckich;
studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych stopnia I i II.

3. Opis postępowania w ramach procedury
3.1. Harmonogram oraz zasady wyboru przez studentów specjalności lub profilu dyplomowania
ustalają corocznie Prodziekani ds. Studenckich. Prodziekan ds. Studenckich dla danego
kierunku studiów przeprowadza wybór specjalności w następującym trybie:
 ustala zasady kwalifikowania studentów na specjalność lub profil dyplomowania;
 ustala terminy i miejsca prezentacji specjalności lub profilu dyplomowania;
 z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem wyznacza Kierowników jednostek
organizacyjnych Wydziału, odpowiedzialnych za przeprowadzenie prezentacji specjalności;
 ustala terminy wizyt studentów w jednostkach, w porozumieniu z Kierownikami tych
jednostek;
 ustala okres, ostateczny termin, miejsce i formy zapisów na specjalność lub profil
dyplomowania;
 ustala tryb odwołania się studenta od decyzji Prodziekana ds. Studenckich w sprawie
zakwalifikowania na specjalność lub profil dyplomowania;
 ogłasza listy studentów zakwalifikowanych na poszczególne specjalności lub profile
dyplomowania.
3.2. Prezentacje specjalności i wizyty w jednostkach organizowane są oddzielnie dla
poszczególnych kierunków oraz trybów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
3.3. Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych Wydziału wyznaczają oraz nadzorują
pracowników naukowo-dydaktycznych odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie
prezentacji oraz wizyt studentów w jednostkach.
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3.4. Kierownik Dziekanatu organizuje i rejestruje zapisy studentów na poszczególne specjalności
lub profile dyplomowania.
3.5. Studenci zainteresowani wyborem konkretnej specjalności mają prawo uczestniczyć
w prezentacjach i wizytach w jednostkach organizacyjnych Wydziału. Student, który
w ustalonym terminie i z własnej woli nie wpisał się na listę określonej specjalności lub profilu
dyplomowania, pozostawia decyzję w tej sprawie Prodziekanowi ds. Studenckich.
3.6. Ostateczną decyzję w sprawie przydziału studenta do specjalności podejmuje Prodziekan ds.
Studenckich, ogłaszając listy studentów wpisanych na poszczególne specjalności i profile
dyplomowania.

4. Dokumenty związane z procedurą
4.1. Regulamin Studiów
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1. Zakres procedury
Procedura obowiązuje Dziekana i Prodziekanów ds. Studenckich, Kierownika Dziekanatu,
Kierowników wewnętrznych jednostek organizacyjnych Wydziału, osoby prowadzące przedmiot
i inne formy zajęć dydaktycznych oraz studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
stopnia I, II i III oraz studiów podyplomowych.
2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą






Dziekan i Prodziekani ds. Studenckich;
Kierownik Dziekanatu;
Kierownicy jednostek organizacyjnych Wydziału;
osoby prowadzące przedmiot;
osoby prowadzące inne formy zajęć dydaktycznych.

3. Opis postępowania w ramach procedury
3.1. Obowiązki prowadzących zajęcia dydaktyczne określone są w
uczelnianych: PU-7 Obowiązki prowadzących zajęcia dydaktyczne i
i monitorowanie efektów kształcenia.

procedurach:
PU-11 Ocena

3.2. Opracowania nowych programów nauczania przedmiotu oraz ich aktualizacja wykonywane są
zgodnie z procedurą uczelnianą PU-7 Obowiązki prowadzących zajęcia dydaktyczne.
Prowadzący przedmiot na studiach III stopnia opracowuje Kartę przedmiotu zgodnie
z załącznikiem Z1-PU-7.
3.3. Prowadzący poszczególne formy zajęć dydaktycznych (laboratorium, seminarium i inne),
przewidziane w programie przedmiotu, po ich zakończeniu przekazują prowadzącemu
przedmiot Katalog ocen cząstkowych (załącznik Z1-P-RE-2), w którym rejestrowane są efekty
kształcenia osiągnięte przez studentów i uzyskane przez nich oceny cząstkowe.
3.4. Student uzyskuje pozytywną ocenę cząstkową, wpisaną w katalogu w rubryce Zaliczenie jeżeli
osiągnie wszystkie wymagane efekty kształcenia podane w Karcie przedmiotu dla danej formy
zajęć dydaktycznych. W Katalogu ocen cząstkowych nie wpisuje się w rubryce Zaliczenie
żadnej oceny (w tym również oceny 2,0 ), jeżeli student nie osiągnął wszystkich wymaganych
efektów kształcenia.
3.5. Wyniki sprawdzenia osiągnięcia przez studenta efektów kształcenia w formie egzaminu lub
kolokwium są rejestrowane przez egzaminatora lub przeprowadzającego kolokwium
w Katalogu ocen cząstkowych zgodnie z zasadami określonymi w p.3.4.
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3.6. Pisemne prace egzaminacyjne i oraz prace z kolokwium są w myśl procedury uczelnianej PU-2
zapisami, podlegającymi archiwizacji zgodnie z tą procedurą (załącznik Z1-PU2 poz. 32).
3.7. Sprawdzenie osiągnięcia przez studenta efektów kształcenia w postaci egzaminu ustnego jest
protokołowana w formie Protokołu egzaminu ustnego (załącznik Z2-P-RE-2). Student przed
egzaminem otrzymuje i wypełnia Protokół egzaminu ustnego w rubrykach identyfikujących
jego dane, nazwę przedmiotu oraz wpisuje do protokołu zadawane przez egzaminatora pytania.
Egzaminator sprawdza wypełniony przez studenta protokół oraz w wypadku zdania przez niego
egzaminu potwierdza w protokole osiągnięte przez studenta efekty kształcenia oraz wystawia
pozytywną ocenę cząstkową zgodnie z zasadami podanymi w p.3.4.
3.8. Prowadzący przedmiot rejestruje oceny końcowe z przedmiotu w systemie EKOS w Protokole
ocen końcowych oraz w Katalogu ocen końcowych (załącznik Z3-P-RE-2), który jest
archiwizowany wraz z Katalogami ocen cząstkowych, zawierającymi wykaz uzyskanych przez
studentów efektów kształcenia i ocen cząstkowych z danego przedmiotu. Protokół ocen
końcowych po zakończeniu semestru jest przekazywany przez prowadzącego przedmiot do
Dziekanatu.
3.9. Student uzyskuje pozytywną ocenę końcową z przedmiotu, jeżeli osiągnie wszystkie efekty
kształcenia określone w Karcie przedmiotu oraz uzyska pozytywne oceny cząstkowe ze
wszystkich form zajęć łącznie z egzaminem, o ile jest on przewidziany w programie
przedmiotu. Zasady ustalania oceny końcowej z przedmiotu na podstawie ocen cząstkowych
określa prowadzący przedmiot.
3.10. Za archiwizowanie Protokołów ocen końcowych i Katalogów ocen cząstkowych odpowiada
Kierownik wewnętrznej jednostki organizacyjnej Wydziału.
3.11. Zasady przepisywania ocen cząstkowych z poszczególnych przedmiotów, uzyskanych
w poprzednich semestrach ustala Kierownik wewnętrznej jednostki organizacyjnej lub
upoważniony przez niego pracownik po konsultacji z prowadzącym przedmiot.
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3.12. Stosowane w laboratoriach dydaktycznych dokumenty, rejestrujące osiągane przez studentów
i słuchaczy studiów podyplomowych efekty kształcenia i oceny cząstkowe, powinny zawierać
co najmniej następujące dane:
 imię i nazwisko studenta;
 wykaz ocen otrzymanych przez studenta w poszczególnych ćwiczeniach laboratoryjnych;
 cząstkową ocenę zaliczenia zajęć, jeżeli jest pozytywna;
 potwierdzenie przez studenta odbycia szkolenia dotyczącego bezpieczeństwa pracy
w laboratorium, w szczególności w laboratorium pomiarowo-badawczym.
3.13. Jednostki organizacyjne Wydziału planują prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie
zleceń rocznych. Jednostki otrzymują zlecenia na następny rok akademicki w terminie do
10 września danego roku akademickiego. Za terminowe przekazywanie zleceń odpowiadają
Prodziekani ds. Studenckich.
3.14. Planowanie zajęć polega na przydzieleniu poszczególnym pracownikom wewnętrznej
jednostki organizacyjnej prowadzenia określonych rodzajów zajęć, zgodnie z ich
kwalifikacjami, w uzgodnieniu z prowadzącym przedmiot i przy uwzględnieniu wymagania
minimów kadrowych dla danego kierunku. Za planowanie obsady zajęć zgodnie
z otrzymanymi zleceniami odpowiada Kierownik jednostki. Może on także zlecić
pracownikowi jednostki przygotowanie arkusza obciążeń dydaktycznych i jego rozliczenie.
3.15. Dziekan powołuje Pełnomocnika ds. przydziału sal dydaktycznych, który nadzoruje właściwe
wykorzystanie wszystkich sal dydaktycznych i koordynuje plan prowadzenia zajęć
dydaktycznych. Przydział sal dydaktycznych na poszczególne zajęcia prowadzony jest za
pomocą programu komputerowego, a wyniki tego przydziału są dostępne w Internecie.
3.16. Dziekanat prowadzi dla każdego studenta rejestrację ocen końcowych z przedmiotów
objętych planem studiów w Systemie Obsługi Toku Studiów (SOTS). Dokumentami
poświadczającym uzyskanie przez studenta pozytywnych ocen końcowych, umożliwiającymi
dokonanie jego rejestracji na kolejny okres rozliczeniowy są Protokoły ocen końcowych EKOS
oraz indeks studenta lub tzw. Karta okresowych osiągnięć studenta, która wydawana jest
wyłącznie studentom biorącym udział w zajęciach w trybie awansowym. Student taki
otrzymuje taką Kartę z odpowiednim wyprzedzeniem, z wpisanymi przedmiotami objętymi
awansem lub/i praktyką studencką. Karta jest przygotowywana zgodnie z obowiązującym
w poprzednich latach na Uczelni jednolitym wzorem i wydawana przez Dziekanat. Student jest
zobowiązany uzyskać wpisy otrzymanych ocen końcowych z przedmiotów i zaliczenia
praktyki studenckiej w terminie ważności Karty oraz niezwłocznie oddać ją w Dziekanacie.
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Karta okresowych osiągnięć studenta pozostaje w dokumentach osobowych studenta
i przechowywana jest przez okres czasu określony Procedurą PU-2. Prodziekan ds.
Studenckich może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć ważność Karty.
Decyzję w sprawie statusu studenta, który nie spełnił wymagań rejestracji na kolejny okres
rozliczeniowy podejmuje Prodziekan ds. studenckich z uwzględnieniem przepisów Regulaminu
Studiów.
4. Dokumenty związane z procedurą
4.1. Regulamin Studiów
4.2. Procedura PU-2 Nadzór nad zapisami systemu zapewnienia jakości kształcenia
4.3. Procedura PU-7 Obowiązki prowadzących zajęcia dydaktyczne
4.4. Procedura PU-11 Ocena i monitorowanie efektów kształcenia
4.5. Załącznik Z1-P-RE-2 Katalog ocen cząstkowych
4.6. Załącznik Z2-P-RE-2 Protokół egzaminu ustnego
4.7. Załącznik Z3-P-RE-2 Katalog ocen końcowych
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1. Zakres procedury
Zakres procedury obejmuje proces dyplomowania studentów wszystkich rodzajów
i form studiów prowadzonych na Wydziale.
2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą

Dziekan,

Prodziekani ds. studenckich,

Kierownik jednostki organizacyjnej,

Kierujący pracą, zgodnie z zakresem obowiązków.
3. Opis postępowania w ramach procedury
3.1. Termin wydania tematów prac magisterskich, projektów inżynierskich

termin wydania tematów prac magisterskich, projektów inżynierskich w danym
roku akademickim ustala Prodziekan ds. Studenckich.
3.2. Zasady wydawania i zatwierdzania tematów dyplomowych prac
magisterskich, projektów inżynierskich

tryb formułowania tematu przy współudziale studenta:
- student może zaproponować temat dyplomowej pracy magisterskiej, projektu
inżynierskiego po wcześniejszych uzgodnieniach z planowanym
pracownikiem kierującym pracą i po akceptacji Kierownika jednostki
organizacyjnej

tryb sporządzenia listy tematów dyplomowych prac magisterskich i projektów
inżynierskich:
- Kierownik jednostki organizacyjnej przedstawia listę tematów opracowaną
przez
pracowników
naukowodydaktycznych jednostki
zgodnie
z Załącznikiem Z1-P-RE-3

sposób podania tematów do wiadomości studentom:
- tryb podawania tematów prac dyplomowych do wiadomości studentów
określa Prodziekan ds. studenckich

sposób wyznaczania lub wyboru kierującego pracą:
- kierującym pracą zostaje pracownik naukowodydaktyczny proponujący
temat pracy dyplomowej, a w przypadku tematów zleconych z zewnątrz,
kierującego pracą wyznacza Kierownik jednostki organizacyjnej

sposób wyboru tematu przez studenta:
- student wybiera temat z listy tematów, w porozumieniu z kierującym pracą

sposób zatwierdzenia tematu przez uprawnionego przez Radę Wydziału,
Kierownika jednostki organizacyjnej:
- ostateczną decyzję o przydzieleniu tematu podejmuje Kierownik jednostki
organizacyjnej
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3.3. Wykonanie pracy magisterskiej, projektu inżynierskiego
Wykonanie pracy dyplomowej magisterskiej, projektu inżynierskiego,
nadzorowane jest przez kierującego pracą. Szczegółowy sposób wykonania pracy
dyplomowej określa niniejsza procedura wydziałowa, która zawiera:

zakres obowiązków kierującego pracą:
- kierujący pracą ma obowiązek zapewnienia studentowi odpowiedniej liczby
konsultacji, rzetelnej i wnikliwej oceny poszczególnych etapów pracy,
a także udzielanie studentowi pomocy merytorycznej i organizacyjnej przy
wykonaniu pracy magisterskiej, projektu inżynierskiego

zakres obowiązków wykonującego pracę:
- student wykonujący pracę dyplomową magisterską lub projekt inżynierski
ma obowiązek przedstawiać kierującemu pracą bieżący stan wykonania
pracy, a także ukończyć wykonanie pracy w terminie zgodnym
z Regulaminem Studiów

zasady przyjmowania pracy dyplomowej magisterskiej lub projektu
inżynierskiego i wystawiania oceny końcowej:
- decyzję o przyjęciu pracy podejmuje Kierownik jednostki organizacyjnej po
zasięgnięciu opinii kierującego pracą. Ocena końcowa pracy dyplomowej
wystawiana jest zgodnie z zasadami podanymi w Regulaminie Studiów

zasady opracowania opinii i koreferatu pracy dyplomowej magisterskiej,
projektu inżynierskiego:
- opinię pracy dyplomowej magisterskiej lub projektu inżynierskiego
przygotowuje kierujący pracą, zaś jej koreferat przygotowuje recenzent
pracy. Zarówno opinię jak i koreferat należy przygotować wg formularza
przedstawionego w Załączniku Z2-P-RE-3 bądź w Załączniku Z3-P-RE-3

zestaw dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu
dyplomowego oraz tryb ich składania:
- na co najmniej tydzień przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego
student powinien złożyć w Dziekanacie:

indeks z zaliczonym ostatnim semestrem studiów,

ogólną informację o przebiegu studiów zgodnie z Załącznikiem
Z9-P–RE–3,

oświadczenie o zgodności ocen w systemie SOTS Student z indeksem
zgodnie z Załącznikiem Z10-P-RE-3,

4 zdjęcia w formacie 4,5 na 6,5 cm w stroju oficjalnym, podpisane na
odwrocie imieniem i nazwiskiem,

dowody wpłat wymaganych opłat,

wstępnie wypełniony(autor, tytuł itp.) protokół kontroli oryginalności
pracy zgodnie z Załącznikiem Z11-P-RE-3,
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1 egzemplarz pracy magisterskiej lub projektu inżynierskiego, strona
tytułowa wg Załącznika Z7-P-RE-3 drukowany dwustronnie,
termobindowany (bez listwy metalowej) w miękkiej oprawie,
z wklejoną papierową kopertą na ostatniej stronie na elektroniczną
kopię pracy zarówno w formacie edytowalnym oraz źródłowym
np. MS Word jak i w formacie pdf na opisanym zgodnie
z Załącznikiem Z8-P–RE-3 nośniku CD lub DVD,

oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy magisterskiej lub
projektu inżynierskiego wg Załącznika Z4-P-RE-3,

podanie o wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku
obcym wg Załącznika Z5-P-RE-3,

oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na udostępnianie pracy
magisterskiej lub projektu inżynierskiego, wg Załącznika Z6-P-RE-3.
informacje o sposobie przeprowadzenia egzaminu dyplomowego:
- sposób przeprowadzania egzaminu dyplomowego określa Regulamin
Studiów.




3.4. Termin złożenia pracy magisterskiej, projektu inżynierskiego
 Student zobowiązany jest złożyć pracę magisterską lub projekt inżynierski,
w terminie określonym w Regulaminie Studiów.
4. Dokumenty związane z procedurą
4.1. Regulamin studiów
4.2. Załącznik Z1-P-RE-3 Propozycje tematów prac magisterskich, projektów
inżynierskich
4.3. Załącznik Z2-P-RE-3 Ocena/recenzja projektu inżynierskiego
4.4. Załącznik Z3-P-RE-3 Opinia/koreferat pracy dyplomowej magisterskiej
4.5. Załącznik Z4-P-RE-3 Oświadczenie o wykonaniu pracy magisterskiej, projektu
inżynierskiego samodzielnie
4.6. Załącznik Z5-P-RE-3 Podanie o sporządzenie odpisu dyplomu i odpisu
suplementu do dyplomu w języku obcym
4.7. Załącznik Z6-P-RE-3 Oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na udostępnianie
pracy magisterskiej, projektu inżynierskiego
4.8. Załącznik Z7-P-RE-3 Wzór strony tytułowej projektu inżynierskiego/pracy
dyplomowej magisterskiej
4.9. Załącznik Z8-P-RE-3 Wzór naklejki na płytę CD/DVD
4.10. Załącznik Z9-P-RE-3 Ogólna informacja o przebiegu studiów
4.11. Załącznik Z10-P-RE-3 Oświadczenie o zgodności ocen systemu SOTS Student
z indeksem
4.12. Załącznik Z11-P-RE-3 Protokół kontroli oryginalności pracy
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Gliwice, dnia ……………………..

……………………………………….....................................................................................…..
(Tematy dla kierunku studiów)

Temat pracy magisterskiej/projektu inżynierskiego:

.......................................................................................................................................................
Nazwisko kierującego pracą: ....................................................................................................
Charakter pracy: ........................................................................................................................
Zakres i opis pracy: ....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Temat pracy magisterskiej/projektu inżynierskiego:

.......................................................................................................................................................
Nazwisko kierującego pracą: ....................................................................................................
Charakter pracy: ........................................................................................................................
Zakres i opis pracy: ....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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POLITECHNIKA ŚLĄSKA
OCENA PROJEKTU INŻYNIERSKIEGO
Wydział Elektryczny

Rok akademicki

Prowadzący:
Jednostka:
Student:
Tytuł projektu:

Nr albumu

Forma studiów:
Kierunek:
Specjalność:
Osoba opracowująca:

W jakim stopniu treść projektu odpowiada tematowi określonemu w tytule:
bardzo dobrym 

dobrym 

dostatecznym 

niedostatecznym 

Ocena układu projektu:
bardzo dobra 

dobra 

dostateczna 

niedostateczna 

Zaangażowanie studenta, samodzielność, umiejętność pracy w zespole:
bardzo dobre 

dobre 

dostateczne 

niedostateczne 

Inne uwagi:

Merytoryczna ocena projektu:

Ocena
projektu

dnia:

liczbowo:

słownie:

..................................................................
podpis
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POLITECHNIKA ŚLĄSKA
RECENZJA PROJEKTU INŻYNIERSKIEGO
Wydział Elektryczny

Rok akademicki

Prowadzący:
Jednostka:
Student:
Tytuł projektu:

Nr albumu

Forma studiów:
Kierunek:
Specjalność:
Osoba opracowująca:

W jakim stopniu treść projektu odpowiada tematowi określonemu w tytule:
bardzo dobrym 

dobrym 

dostatecznym 

niedostatecznym 

Ocena układu projektu:
bardzo dobra 
Inne uwagi:

dobra 

dostateczna 

niedostateczna 

Merytoryczna ocena projektu:

Ocena
projektu

dnia:

liczbowo:

słownie:

..................................................................
podpis
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Opinia pracy dyplomowej magisterskiej
Temat pracy: …………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………...
Nr albumu: ………………………………………………………………………………………………
Kierunek: …………………………………………………………………………………………..........
Specjalność: ………………………………………………………………………………………..........
Tryb studiów: …………………………………………………………………………………………...
Seminarium prowadził: …………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko kierującego pracą: ……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
(Pełna nazwa Jednostki Organizacyjnej Wydziału)
1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule:
2. Ocena układu pracy, struktura podziału treści, kolejność rozdziałów, kompletność tez itp.:
3. Merytoryczna ocena pracy:
4. Inne uwagi:
5. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu:
6. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł:
7. Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis
rzeczy, odsyłacze):
8. Sposób wykorzystania pracy (publikacje, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy):
9. Pracę oceniam jako:

Gliwice dnia……………..
………………..
własnoręczny podpis
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Koreferat pracy dyplomowej magisterskiej
Temat pracy: …………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………
Nr albumu: ……………………………………………………………………………………………....
Kierunek: …………………………………………………………………………………………..........
Specjalność: ………………………………………………………………………………………..........
Tryb studiów: ……………………………………………………………………………………………
Seminarium prowadził: ………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko kierującego pracą: ……………………………………………………………………..
Imię i nazwisko recenzenta: …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
(Pełna nazwa Jednostki Organizacyjnej Wydziału)
1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule:
2. Ocena układu pracy, struktura podziału treści, kolejność rozdziałów, kompletność tez itp.:
3. Merytoryczna ocena pracy:
4. Inne uwagi:
5. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu:
6. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł:
7. Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis
rzeczy, odsyłacze):
8. Sposób wykorzystania pracy (publikacje, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy):
9. Pracę oceniam jako:

Gliwice dnia……………..
………………..
własnoręczny podpis
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Załącznik do Regulaminu Studiów

Gliwice, dnia………………………….
…………………………………….
(IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA)
…………………………………….
(NR ALBUMU)
…………………………………….
(KIERUNEK STUDIÓW)
…………………………………….
(RODZAJ I FORMA STUDIÓW)

OŚWIADCZENIE
Świadomy/a odpowiedzialności karnej oświadczam, że przedkładana praca
magisterska/projekt inżynierski* na temat:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
została napisana przeze mnie samodzielnie.
Jednocześnie oświadczam, że ww. praca:
- nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późniejszymi
zmianami) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym, a także nie zawiera
danych i informacji, które uzyskałem/am w sposób niedozwolony,
- nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej procedury związanej z nadawaniem
dyplomów wyższej uczelni lub tytułów zawodowych,
- nie zawiera fragmentów dokumentów kopiowanych z innych źródeł bez wyraźnego
zaznaczenia i podania źródła.

…………………………………
(PODPIS STUDENTA)

*podkreślić właściwe

Z5-P-RE-3
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…………………, dnia................................
..........................................................
(nazwisko i imię absolwenta)

..........................................................
(adres zamieszkania)

.......................................................... (
nr telefonu, adres e-mail)

..........................................................
(kierunek studiów, stacjonarne /niestacjonarne)

……………………………………..
(data obrony)

DZIEKAN WYDZIAŁU
……………….....................
Zwracam się z uprzejmą prośbą o sporządzenie i wydanie odpisu DYPLOMU ukończenia
studiów w tłumaczeniu na język ........................... i odpisu SUPLEMENTU do dyplomu
w tłumaczeniu na język angielski.
…....................................................
(własnoręczny podpis)
Temat pracy dyplomowej/projektu inżynierskiego/pracy licencjackiej*:
….................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................

Temat pracy dyplomowej/projektu inżynierskiego/pracy licencjackiej przetłumaczony na
język angielski*:
….................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................
Informacje o dodatkowych osiągnięciach przetłumaczone na język angielski*:
….................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................
Potwierdzam odbiór odpisu dyplomu i odpisu suplementu do dyplomu.
…....................................................
(data i podpis)

* proszę wypełnić czytelnie pola obowiązkowe
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Gliwice, dnia ………………………………

…………………………………

……………………………

imię i nazwisko dyplomanta

data obrony

OŚWIADCZENIE

Nie wyrażam zgody / wyrażam zgodę*) na udostępnienie mojej pracy
magisterskiej / projektu inżynierskiego*).

………………………………
(podpis)

…………………………………………………….
(poświadczenie wiarygodności podpisu przez Dziekanat)

*)

niepotrzebne skreślić
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POLITECHNIKA ŚLĄSKA
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
Instytut lub Katedra … - należy wpisać jednostkę Wydziału

PROJEKT INŻYNIERSKI
PRACA DYPLOMOWA
MAGISTERSKA
Temat w języku polskim
Temat w języku angielskim

Student: (inż.) Imię, Drugie imię NAZWISKO
Nr albumu: xxxxxx
Studia: (rodzaj studiów np. Stacjonarne lub Niestacjonarne II stopnia)
Kierunek: (np. Elektrotechnika)
Specjalność: (np. Przetwarzanie i Użytkowanie Energii Elektrycznej)
Promotor: (tytuł / stopień naukowy) Imię NAZWISKO
Gliwice 20xx
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OGÓLNA INFORMACJA O PRZEBIEGU STUDIÓW
Dotyczy Dyplomantów
Nazwisko i imię dyplomanta wraz z uzyskanym wcześniej tytułem zawodowym
…….............................................................................................................................................
Aktualny adres zamieszkania………………………………………………………………
Nr telefonu / e-mail ………………………………………………………………………..
Rok, specjalność …………………………………………………………………………..
Kierunek:** - Elektrotechnika / Elektronika i Telekomunikacja / Informatyka / Mechatronika /
Energetyka
Rodzaj studiów**
stacjonarne / niestacjonarne
studia I stopnia / studia II stopnia
Temat pracy magisterskiej / projektu inżynierskiego** ………………………………….
……………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko promotora wraz z tytułem naukowym …………………………………..
Imię i nazwisko recenzenta wraz tytułem naukowym …………………………………….
język obcy podczas studiów
j. obcy I - …………………….
j. obcy II - ……………………
1. Odbyte praktyki ***
praktyka zawodowa …………………………………………………………………
praktyka dyplomowa ………………………………………………………………..
2. Uczestnictwo w pracach Kół Naukowych (proszę o tłumaczenie na j. angielski)
……………………………………………………………………………………………
3. Uzyskane stypendium za wyniki w nauce, sportowe …………………………………..
……………………………………………………………………………………………
4. ERASMUS*** …………………………………………………………………………
·

·
·

* informacje o przebiegu studiów są niezbędne do wypisania, jeżeli nie dotyczą studenta wpisać kreskę;
** niepotrzebne skreślić;
*** wypisać w jakim okresie, jaka nazwa i jaki adres Zakładu lub wpisać praktyka zaliczona na podstawie
technikum, umowy o pracę, umowy zlecenia, w przypadku wyjazdu z tyt. Sokratesa-Erasmusa podać okres,
miejsce, adres.
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Gliwice, dnia....................................

..........................................................
(nazwisko i imię absolwenta)
…………………………………………
(kierunek studiów, stacjonarne / niestacjonarne)
…………………………………………
(data obrony)

Oświadczam, że sprawdziłem/am przedmioty i oceny z całego przebiegu studiów
w systemie SOTS Student z indeksem i potwierdzam ich zgodność.

……...................................
(własnoręczny podpis)
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PROTOKÓŁ KONTROLI ORYGINALNOŚCI PRACY
Autor: ...................................................................................................................................................
Tytuł: ...................................................................................................................................................
Promotor: .............................................................................................................................................
Wydział: .............................................................................................................................................

Rodzaj pracy:
projekt inżynierski praca licencjacka praca dyplomowa
Ocena Raportu Podobieństwa wskazuje, że:
projekt/praca nie zawiera nieuprawnionych zapożyczeń
projekt/praca może zawierać nieuprawnione zapożyczenia*

Uwagi pracownika dziekanatu dotyczące nieuprawnionych zapożyczeń:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
..........................................................................................
……………………………
data

…………………………………
podpis pracownika

Potwierdzam odbiór protokołu kontroli
oryginalności pracy i rozszerzonego raportu
podobieństwa
………………………………
podpis promotora

* w takim przypadku należy wydrukować Rozszerzony Raport Podobieństwa i przekazać go
promotorowi

Data:

Procedura

2016-11-29
Wydanie:

N3
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Wydanie:
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PRAKTYKI STUDENCKIE

1. ZAKRES PROCEDURY
Procedura
obowiązuje
wszystkich
studentów
studiów
stacjonarnych
i niestacjonarnych I stopnia na Wydziale. Określa proces odbywania i zaliczania
obowiązkowych praktyk studenckich zawodowych i dyplomowych wynikających
z planu studiów.
2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ





Dziekan,
Wydziałowy Opiekun Praktyk Studenckich,
Wydziałowy Koordynator Praktyk Studenckich,
Dziekanat.

Wydziałowego Opiekuna Praktyk Studenckich oraz Wydziałowego Koordynatora
Praktyk Studenckich powołuje Dziekan.
3. OPIS POSTĘPOWANIA
Postępowanie w sprawie praktyk studenckich dotyczy wszystkich kierunków
studiów prowadzonych na Wydziale Elektrycznym:
- Elektrotechnika,
- Elektronika i Telekomunikacja,
- Energetyka,
- Informatyka,
- Mechatronika.
z tym wyjątkiem, że dla praktyk prowadzonych na kierunku „Energetyka” jako
kierunku o profilu praktycznym, zastosowanie mają dodatkowe charakterystyczne
regulacje, zawarte w punkcie 3.8 niniejszej procedury.

Data:

Procedura

2016-11-29
Wydanie:

N3

Symbol:

P-RE-4
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PRAKTYKI STUDENCKIE
3.1. Termin odbywania praktyki
Studenci studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach Elektrotechnika,
Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka oraz Mechatronika odbywają praktykę
zawodową (po IV semestrze studiów) oraz dyplomową (po VI semestrze studiów).
Studenci studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach Elektrotechnika,
Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka oraz Mechatronika odbywają praktykę
zawodową (po VI semestrze studiów).
Studenci studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Energetyka odbywają
praktykę zawodową w trakcie VII semestru studiów.
Studenci studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku Energetyka odbywają
praktykę zawodową w trakcie IV, VI i VIII semestru studiów.

3.2. Czas trwania praktyki
Czas trwania praktyki zawodowej lub dyplomowej na studiach stacjonarnych na
kierunkach Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka oraz
Mechatronika wynosi minimum 3 tygodnie.
Czas trwania praktyki zawodowej na studiach niestacjonarnych na kierunkach
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka oraz Mechatronika
wynosi minimum 6 tygodni.
Czas trwania praktyki zawodowej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na
kierunku Energetyka wynosi 15 tygodni.

3.3. Miejsce odbywania praktyki
Wybór zakładu pracy, w którym odbywana będzie praktyka należy do studenta.
Student może dokonać wyboru spośród krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw,
działających w branży gospodarki związanej tematycznie z kierunkami badań
i dydaktyki, prowadzonej przez Wydział Elektryczny, w szczególności z kierunkiem
studiów, na który student uczęszcza.
Student może również dokonać wyboru przedsiębiorstwa z listy firm, które
nawiązały formalną współpracę (poprzez podpisanie umowy) z Wydziałem
Elektrycznym i zobowiązały się do umożliwienia studentom Wydziału odbycia
praktyk. Lista takich podmiotów badawczych i gospodarczych jest dostępna na stronie
Wydziału, w dziale „Praktyki studenckie”.

Data:
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2016-11-29
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PRAKTYKI STUDENCKIE
3.4. Warunki zaliczenia praktyki
Warunkiem zaliczenia praktyki jest:
- odbycie praktyki w ustalonym terminie,
- przedłożenie Wydziałowemu Opiekunowi Praktyk Studenckich wypełnionych
dokumentów: „Potwierdzenia odbycia praktyki” (wypełnia go przedstawiciel
zakładu pracy, w którym student odbywał praktykę) oraz „Sprawozdania
z praktyki” (wypełnia go student).
W przypadku spełnienia powyższych warunków, Wydziałowy Opiekun Praktyk
Studenckich podejmuje decyzję o zaliczeniu praktyki studenckiej oraz dokonuje wpisu
odpowiedniej oceny końcowej do indeksu. Wysokość uzyskanej oceny zależy od:
kompetencji studenta, jakimi wykazał się podczas praktyki (zostały ocenione
w „Potwierdzeniu odbycia praktyki”) oraz od zakresu działań studenta opisanych
w „Sprawozdaniu z praktyki”.
3.5. Zaliczenie praktyki bez konieczności jej odbywania
Na studiach stacjonarnych, praktyka zawodowa może zostać zaliczona studentowi na
podstawie odbycia jej w technikum lub na podstawie pracy w zawodzie zgodnym
z kierunkiem studiów, na który uczęszcza, jeśli praca ta trwała minimalnie tyle, ile
wynosi okres praktyki dla danego kierunku studiów (na podstawie: umowy o pracę,
umowy zlecenia, umowy o dzieło lub nienazwanej umowy o podobnym charakterze).
Na studiach stacjonarnych, praktyka dyplomowa może zostać zaliczona studentowi
na podstawie pracy w zawodzie zgodnym z kierunkiem studiów, na który uczęszcza,
jeśli praca ta trwała minimalnie tyle, ile wynosi okres praktyki dla danego kierunku
studiów (na podstawie: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub
nienazwanej umowy o podobnym charakterze).
Na studiach niestacjonarnych, praktyka zawodowa może zostać zaliczona studentowi
na podstawie odbycia jej w technikum lub na podstawie pracy w zawodzie zgodnym
z kierunkiem studiów, na który uczęszcza, jeśli praca ta trwała minimalnie tyle, ile
wynosi okres praktyki dla danego kierunku studiów (na podstawie: umowy o pracę,
umowy zlecenia, umowy o dzieło lub nienazwanej umowy o podobnym charakterze).
Decyzję o zaliczeniu praktyki podejmuje Wydziałowy Opiekun Praktyk Studenckich.

Procedura

Data:

Symbol:

Wydanie:

Strona:

2016-11-29
N3
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PRAKTYKI STUDENCKIE

3.6 Procedury dotyczące praktyk
3.6.1 Studia stacjonarne
3.6.1.1 Odbycie praktyki
1. Studenci pobierają ze strony Wydziału przeznaczonej dla Praktyk
Studenckich (http://www.elektr.polsl.pl/index.php/student/praktyki/praktykistacjonarne) odpowiednie formularze w wersji elektronicznej: „Umowy
praktyki” , „Sprawozdania z praktyki”, „Potwierdzenia odbycia praktyki”,
„Ankiety dla studenta” oraz „Ankiety dla pracodawcy”.
2. Po wydrukowaniu „Umowy praktyki” w dwóch egzemplarzach studenci
wypełniają je (poza polami: „pieczęć Wydziału”, „Nr umowy” i podpisami
końcowymi) i dostarczają do podpisu Wydziałowemu Opiekunowi Praktyk
Studenckich.
3. Po uzyskaniu podpisu Wydziałowego Opiekuna Praktyk Studenckich studenci
dostarczają umowy do Wydziałowego Koordynatora Praktyk Studenckich
w celu rejestracji i przesłania ich do Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk
Studenckich.
4. Po upływie około tygodnia, umowy są do odbioru u Wydziałowego
Koordynatora Praktyk Studenckich.
5. Przed rozpoczęciem praktyki oba egzemplarze umowy powinny zostać
podpisane przez przedstawiciela zakładu pracy (Kierownika praktyki),
w którym ma być odbyta praktyka. Jeden egzemplarz umowy praktyki zostaje
w zakładzie pracy, drugi odbiera student.
6. W miejscu odbywania praktyki do opieki nad studentem, odbywającym
praktykę, wyznaczony jest przez władze zakładu pracy Zewnętrzny Opiekun
Praktyki.
7. Student przed zakończeniem praktyki przekazuje Zewnętrznemu Opiekunowi
Praktyki formularz potwierdzenia odbycia praktyki oraz nieobowiązkową
ankietę dla pracodawcy. Zewnętrzny Opiekun Praktyki po wypełnieniu ww.
formularzy zwraca je studentowi.
8. Student wypełnia sprawozdanie z praktyki, wpisując w tabeli kolejne dni,
w których odbywał praktykę wraz z krótkim opisem zrealizowanych zadań
oraz wypełnia nieobowiązkową ankietę dla studenta.
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9. Student uzyskuje zaliczenie i wpis do indeksu u Wydziałowego Opiekuna
Praktyk Studenckich pozostawiając u niego ankiety wypełnione przez
pracodawcę i studenta. Uzyskana ocena zaliczenia praktyki zależy od
kompetencji studenta, jakimi wykazał się podczas odbywania praktyki oraz od
zakresu działań studenta przedstawionych w „Sprawozdaniu z praktyki”.
10. Student dostarcza do Dziekanatu jeden egzemplarz umowy praktyki,
potwierdzenie odbycia praktyki oraz sprawozdanie z praktyki.

3.6.1.2Zaliczenie praktyki bez konieczności jej odbywania
1. W celu zaliczenia praktyki studenci powinni pobrać i wypełnić formularz
zaliczenia praktyki ze strony Wydziału przeznaczonej dla Praktyk Studenckich
(http://www.elektr.polsl.pl/index.php/student/praktyki/praktyki-stacjonarne)
oraz uzyskać w zakładzie pracy lub szkole zaświadczenie o odbytej praktyce
(może to być również kopia umowy o pracę, o dzieło lub zlecenie).
2. Formularz i zaświadczenie należy dostarczyć Wydziałowemu Opiekunowi
Praktyk Studenckich.
3. Po uzyskaniu akceptacji przez Wydziałowego Opiekuna Praktyk Studenckich,
studenci dostarczają dokumenty do Wydziałowego Koordynatora Praktyk
Studenckich w celu ich rejestracji.
4. Bezpośrednio po rejestracji student dostarcza do Dziekanatu dokumenty:
zaliczenie praktyki oraz zaświadczenie o odbytej praktyce.
3.6.2 Studia niestacjonarne
3.6.2.1 Odbycie praktyki
1. Studenci pobierają ze strony Wydziału przeznaczonej dla Praktyk
Studenckich (http://www.elektr.polsl.pl/index.php/student/praktyki/praktykiniestacjonarne) odpowiednie formularze w wersji elektronicznej: „Umowy
praktyki”, „Sprawozdania z praktyki”, „Potwierdzenia odbycia praktyki”,
„Ankiety dla studenta” oraz „Ankiety dla pracodawcy”.
2. Po wydrukowaniu Umowy praktyki w dwóch egzemplarzach studenci
wypełniają je (poza polami: „pieczęć Wydziału”, „Nr umowy” i podpisami
końcowymi), a dostarczają umowy podczas zjazdu dydaktycznego do
Dziekanatu Studiów Niestacjonarnych.
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3. Umowy przechodzą procedurę akceptacji przez Wydziałowego Opiekuna
Praktyk Studenckich oraz rejestrację i są do obioru najczęściej już podczas
następnego zjazdu dydaktycznego.
4. Przed rozpoczęciem praktyki oba egzemplarze umowy powinny zostać
podpisane przez przedstawiciela zakładu pracy (Kierownika praktyki),
w którym ma być odbyta praktyka. Jeden egzemplarz umowy praktyki zostaje
w zakładzie pracy, drugi odbiera student.
5. Student przed zakończeniem praktyki przekazuje wyznaczonemu
przedstawicielowi zakładu pracy formularz potwierdzenia odbycia praktyki
oraz nieobowiązkową ankietę dla pracodawcy. Przedstawiciel po wypełnieniu
ww. formularzy zwraca je studentowi.
6. Student wypełnia sprawozdanie z praktyki, wpisując w tabeli kolejne dni,
w których odbywał praktykę wraz z krótkim opisem zrealizowanych zadań
oraz wypełnia nieobowiązkową ankietę dla studenta.
. Student uzyskuje zaliczenie i wpis do indeksu u Wydziałowego Opiekuna
Praktyk Studenckich pozostawiając u niego ankiety wypełnione przez
pracodawcę i studenta. Uzyskana ocena zaliczenia praktyki zależy od
kompetencji studenta, jakimi wykazał się podczas odbywania praktyki oraz od
zakresu działań studenta przedstawionych w „Sprawozdaniu z praktyki”.
6. Student dostarcza do Dziekanatu jeden egzemplarz umowy, potwierdzenie
odbycia praktyki, sprawozdanie z praktyki.

3.6.2.2 Zaliczenie praktyki bez konieczności jej odbywania
1. W celu zaliczenia praktyki studenci powinni pobrać i wypełnić formularz
zaliczenia praktyki ze strony Wydziału przeznaczonej dla Praktyk Studenckich
(http://www.elektr.polsl.pl/index.php/student/praktyki/praktyki-niestacjonarne)
oraz uzyskać w zakładzie pracy lub szkole zaświadczenie o odbytej praktyce
(może to być również kopia umowy o pracę, o dzieło lub zlecenie).
2. Oba dokumenty należy dostarczyć do Dziekanatu Studiów Niestacjonarnych.
3. Praktyka zostanie zaliczona po akceptacji przez Wydziałowego Opiekuna
Praktyk Studenckich.
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3.7 Obowiązki
Wydziałowego
sprawozdawczość

Opiekuna

Praktyk

Studenckich

oraz

Obowiązki Wydziałowego Opiekuna Praktyk Studenckich:
- bezpośredni nadzór nad praktykami na Wydziale,
- dokonywanie wpisów zaliczenia praktyk w indeksach,
- udzielanie pomocy w sprawach dotyczących praktyk studenckich.
Coroczne sprawozdanie z przebiegu praktyk sporządzają: Wydziałowy
Opiekun Praktyk Studenckich. Następnie sprawozdanie, po uzyskaniu akceptacji
i podpisów Prodziekanów ds. studenckich, przesyłane jest do Prorektora ds.
studenckich.

3.8 Praktyki odbywane na kierunku studiów „Energetyka”
Na kierunku „Energetyka” występują poniższe różnice w stosunku do standardowej
procedury praktyk studenckich:
1. W planie studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku o profilu praktycznym
„Energetyka” na VII semestrze przewidziano obowiązkową praktykę zawodową
trwającą 15 tygodni.
2. W planie studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku o profilu praktycznym
„Energetyka” na semestrach: IV, VI i VIII przewidziano obowiązkowe praktyki
zawodowe trwające 5 tygodni każda (w sumie 15 tygodni).
3. Nakładom pracy studenta związanym z realizacją praktyki semestralnej
przyporządkowano na studiach stacjonarnych 30 punktów ECTS, a na studiach
niestacjonarnych 3x10 punktów ECTS na semestrach: IV, VI i VIII (w sumie
30 punktów ECTS).
4. W porozumieniu z nauczycielem akademickim prowadzącym projekt
inżynierski, student ma możliwość wykonania zadań dotyczących projektu
inżynierskiego w trakcie praktyki, pod nadzorem Zewnętrznego Opiekuna
Praktyki.
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4. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ
4.1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r.,
Nr 164, poz.1365 z późn. zm.)
4.2. Regulamin Studiów w Politechnice Śląskiej
4.3. Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej Nr 48/08/09 z dnia 24 marca 2009 roku
w sprawie Regulaminu Praktyk Studenckich
4.4. Załącznik Z1-P-RE-4 - Umowa o organizację praktyki studenckiej
4.5. Załącznik Z2-P-RE-4 - Potwierdzenie odbycia praktyki
4.6. Załącznik Z3-P-RE-4 – Sprawozdanie z praktyki
4.7. Załącznik Z4-P-RE-4 – Wzór pisma
konieczności jej odbywania

w sprawie zaliczenia praktyki bez

4.8. Załącznik Z5-P-RE-4 - Ankieta studenta - uczestnika praktyk studenckich
4.9. Załącznik Z6-P-RE-4 - Ankieta Pracodawcy organizującego praktykę studencką

Z1-P-RE-4
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Zał. Nr 1 do Regulaminu praktyk studenckich

...........................................

.......................... dnia .............................

(pieczęć Wydziału)

UMOWA Nr .............
o organizację praktyki studenckiej
W dniu ..................... pomiędzy Politechniką Śląską, ul. Akademicka 2a w Gliwicach,
NIP 631-020-07-36, zwaną dalej „Uczelnią”, reprezentowaną przez upoważnionego przez
Rektora Pełnomocnika ds. Praktyk …………………………………………………………….
a....................................................................................................................................................
zwanym dalej „Zakładem Pracy”, reprezentowanym przez ……………………………………
.......................................................................................................................................................
została zawarta na okres od .............................................. do ...................................................
Umowa następującej treści:
§1
Uczelnia kieruje do Zakładu Pracy w celu odbycia praktyki następujących studentów:

L.p.

Imię i nazwisko studenta

Rodzaj praktyki

Termin praktyki
od ÷ do

Uwagi

Z1-P-RE-4

Wydanie N3
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§2
Zakład Pracy zobowiązuje się do zapewnienia warunków niezbędnych do
przeprowadzenia praktyki, a w szczególności do:
1. zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy zgodnie z programem praktyki,
2. zapoznania studentów z zakładowym regulaminem pracy, zakładowymi przepisami
o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa / tajemnicy
państwowej i służbowej,
3. zapewnienia studentom odbywającym praktyki koniecznej odzieży roboczej i ochronnej
przewidzianej w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy,
4. ustanowienia zakładowego opiekuna praktyki,
5. nadzoru nad wykonaniem przez studentów zadań wynikających z programu praktyki,
6. wydania zaświadczenia „Potwierdzenie odbycia praktyki studenckiej" oraz potwierdzenia
sprawozdania wykonanego przez studenta.

§3
Zakład Pracy może żądać od Uczelni odwołania z praktyki studenta odbywającego
praktykę na podstawie niniejszej Umowy w przypadku, gdy naruszy on w sposób rażący
dyscyplinę pracy. Jeżeli naruszenie dyscypliny spowodowało zagrożenie dla życia lub
zdrowia, Zakład Pracy może nie dopuścić studenta do kontynuowania praktyki.
§4
1. Uczelnia jest zobowiązana do sprawowania nadzoru dydaktyczno-wychowawczego oraz
organizacyjnego nad przebiegiem praktyk.
2. Opiekun praktyki jako przedstawiciel Uczelni: jest przełożonym studentów
odbywających praktykę, odpowiada za realizację praktyki zgodnie z jej celami
i ustalonym programem, jest upoważniony do rozstrzygania, wspólnie z kierownictwem
Zakładu Pracy, spraw związanych z przebiegiem praktyki.
§5
Student jest zobowiązany do posiadania aktualnego ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
§6
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:
Nr 1. „Sprawozdanie z praktyki”
Nr 2. „Potwierdzenie odbycia praktyki studenckiej”

...................................................
(podpis Pełnomocnika Rektora
ds. Praktyk Studenckich)

......................................................................................................................... .....
(podpis Wydziałowego Opiekuna
(podpis Kierownika Zakładu Pracy
Praktyk Studenckich)
lub osoby upoważnionej)
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Gliwice, dnia …………..r.

(pieczęć zakładu pracy)

POTWIERDZENIE
odbycia praktyki studenckiej
Stwierdzam, że w ramach zawartej umowy/porozumienia* o organizacji praktyk studenckich
nr .............................. Pan / Pani ………………………………………………………………..
......……..............……………….. student/ka Politechniki Śląskiej odbył/a praktykę studencką
w okresie od …………………………
do …………………....
1. Opinia ogólna o studencie (maksymalnie ¼ strony A4)
2. Ocena poziomu kompetencji studenta – praktykanta w skali od 1 (min.) do 5 (max.)
poprzez zaznaczenie „X” w odpowiedniej kolumnie:
1

2

3

4

Wiedza i umiejętności z zakresu studiowanego kierunku
Znajomość zasad BHP
Umiejętności opracowania dokumentacji / sprawozdania / prezentacji
z powierzonego zadania
Odpowiedzialność za pracę własną
Umiejętność komunikacji / pracy w zespole
Umiejętność określenia priorytetów służących realizacji zadania

……............................................................

(podpis Kierownika Zakładu Pracy
lub osoby upoważnionej)

*niepotrzebne skreślić

5
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.........................., dnia ............................

(pieczęć zakładu pracy)

SPRAWOZDANIE
z praktyki zawodowej / dyplomowej*
studenta …………………..……………..(imię i nazwisko)

Opis przez studenta zadania realizowanego w danym dniu
praktyki
Data praktyki

(objętość tekstu min. 1 /4 A4 ; tekst: czcionka Times 12 pt,
pojedyncza interlinia; w tekście dopuszcza się także
zamieszczanie: ilustracji, schematów, wykresów itp.)
- // -

Tydzień 1
od dnia do dnia

- // - // - // -

Tydzień 2
od dnia do dnia

- // - // - // - // - // -

Tydzień 3
od dnia do dnia

- // - // - // - // - // Ewentualny komentarz / uwagi Zakładowego Opiekuna Praktyk:

…………………………………………
(podpis Kierownika Zakładu Pracy
lub osoby upoważnionej)
*niepotrzebne skreślić
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Gliwice, dnia …………….

................................................
(nazwisko i imię)

...................................................
(adres stałego zamieszkania)

...................................................
(rok studiów, kierunek)

...................................................
(nazwa ukończonej szkoły średniej)

...................................................
(uzyskany tytuł)

Wydziałowy Opiekun Praktyk
Studenckich
……………………………………

Zwracam

się

z

prośbą

zawodowej / dyplomowej*

w

o

zaliczenie

semestrze

stacjonarnych /niestacjonarnych *

I stopnia,

mi

……… roku
na

……..tygodniowej

praktyki

akad.

20xx/20xx,

studiów

praktyki

odbytej

podstawie

w …………………………..

.......................................
(podpis studenta)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik:

- zaświadczenie o odbytej praktyce
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Politechnika Śląska
Wydział Elektryczny
Ankieta
Studenta - uczestnika praktyk studenckich
w roku akademickim 20xx / 20xx
1. Rodzaj praktyki: zawodowa  dyplomowa
2. Płeć: Kobieta  Mężczyzna 
3. Kierunek studiów: Elektrotechnika  Elektronika i Telekomunikacja 
Energetyka  Informatyka  Mechatronika 
4. Wielkość przedsiębiorstwa, w jakim odbyła się praktyka:
Mikro ( < 10 pracowników)

 Małe (10 ÷ 50 pracowników) 

Średnie (50 ÷ 250 pracowników)  Duże ( > 250 pracowników) 
5. Proszę o zaznaczenie „X” jednej z odpowiedzi na pytania poniżej:

Tak
Czy jesteś zadowolony z odbytej
praktyki?
Czy uważasz, że odbyta praktyka
przyda się w Twojej przyszłej
pracy?
Czy Zakładowy Opiekun Praktyk
poświęcał Ci wystarczającą ilość
czasu i pomagał w rozwiązywaniu
napotkanych podczas praktyki
problemów?
Czy firma, w której odbywała się
Twoja praktyki, miała specjalnie
opracowany program dla
praktykantów?
Czy uważasz, że byłbyś inaczej
traktowany jako praktykant,
gdybyś otrzymywał za nią
wynagrodzenie?
Czy uważasz, że powierzone Ci
zadania były zróżnicowane?

Raczej tak

Nie wiem /
Trudno
powiedzieć

Raczej
nie

Nie

Z5-P-RE-4
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6. Oceń poziom swoich kompetencji nabytych podczas praktyki w skali od 1 (min.) do 5
(max.) i zaznacz „X” w odpowiedniej kolumnie

1

2

3

4

5

Poszerzenie wiedzy
i umiejętności z zakresu
studiowanego kierunku

Znajomość zasad BHP

Umiejętności opracowania
dokumentacji / sprawozdania /
prezentacji z powierzonego
zadania

Odpowiedzialność za pracę
własną

Umiejętność komunikacji /
pracy w zespole

Umiejętność określenia
priorytetów służących
realizacji zadania

7. Proszę wpisać, co podczas praktyki najbardziej podobało się Pani / Panu
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Z6-P-RE-4
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Politechnika Śląska
Wydział Elektryczny

Ankieta Pracodawcy
organizującego praktykę studencką
w roku akademickim 20xx / 20xx
1. Rodzaj organizowanej praktyki:

zawodowa
dyplomowa




2. Wielkość Przedsiębiorstwa, w jakim odbyła się praktyka:
Mikro ( < 10 pracowników)
 Małe (10 ÷ 50 pracowników) 
Średnie (50 ÷ 250 pracowników)  Duże ( > 250 pracowników) 
3. Czy Pracodawca miał specjalnie opracowany własny program dla praktykantów?
Tak  Nie 
4. Proszę o ocenę poziomu kompetencji studenta – praktykanta nabytych podczas praktyki
w skali od 1 (min) do 5 (max) i zaznaczenie „X” w odpowiedniej kolumnie

1
Wiedza i umiejętności z zakresu studiowanego kierunku
Znajomość zasad BHP
Umiejętności opracowania dokumentacji / sprawozdania / prezentacji
z powierzonego zadania
Odpowiedzialność za pracę własną
Umiejętność komunikacji / pracy w zespole
Umiejętność określenia priorytetów służących realizacji zadania

2

3

4

5
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1. Zakres procedury
Procedura obejmuje ocenę warunków prowadzenia zajęć, stanu technicznego
i wyposażenia sal oraz pracowni komputerowych przeznaczonych do prowadzenia zajęć
dydaktycznych, dostępu do stanowisk komputerowych w ramach Wydziału.
2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą



Dziekan,
upoważniony przez Dziekana Zespół do przeprowadzenia oceny zasobów
materialnych Wydziału w składzie: przedstawiciel administracji Wydziału
i Wydziałowej Komisji ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

3. Opis postępowania w ramach procedury
- ocena zasobów materialnych Wydziału odbywa się po zakończeniu semestru
letniego,
- ocenie podlegają sale wykładowe oraz ogólno-wydziałowe pracownie komputerowe,
- ocena sal wykładowych, przeprowadzona jest wg załącznika Z1-P-RE-5 Ocena sal
wykładowych; natomiast ocena pracowni komputerowych wg załącznika Z2-P-RE-5
Ocena pracowni komputerowych,
- po zakończeniu oceny Zespół oceniający przekazuje Dziekanowi wypełnione
protokoły (Ocena sal wykładowych, Ocena pracowni komputerowych).
- na podstawie wyników oceny Dziekan zleca Kierownikowi administracji Wydziału
opracowanie planu remontów i modernizacji sal wykładowych oraz podejmuje
decyzję o przeprowadzeniu uzupełnienia wyposażenia sal i pracowni
komputerowych.
4. Dokumenty związane z procedurą:
4.1. Statut Politechniki Śląskiej
4.2. Załącznik Z1-P-RE-5 Ocena sal wykładowych
4.3. Załącznik Z2-P-RE-5 Ocena pracowni komputerowych

Z1-P-RE-5

Wydanie N3
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OCENA SAL WYKŁADOWYCH
Osoby upoważnione przez Dziekana do przeprowadzenia oceny zasobów materialnych
Wydziału:
1.
2.
Ilość
miejsc

Nr sali

Sala
wydziałowa

Rodzaj sali *
wykładowa*

1

aula*

seminaryjna*

Wyposażenie sali
Ilość tablic*

Komputer *

Projektor *

Ekran *

Rzutnik folii *

Internet *

Stan techniczny *
bardzo
dobry

dobry

dostateczny

wymaga
naprawy

wymaga
remontu

wymaga
modernizacji

Tablice
Stoły
Krzesła
Wieszaki
Oświetlenie
Sufit, ściany
Podłoga
Okna
Zasłony
(zaciemnienie)

Uwagi (dot. wyposażenia sali itp.):

Podpisy członków zespołu: 1.

1

wstaw znak X

…………….

2. ……………………….

Z2-P-RE-5

Wydanie N3
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OCENA PRACOWNI KOMPUTEROWYCH
Osoby upoważnione przez Dziekana do przeprowadzenia oceny zasobów materialnych
Wydziału:
1.
2.

Sala
wydziałowa

Nr sali

Ilość
miejsc

Projektor *

Ekran *

Ilość
komputerów

Wyposażenie sali
Ilość tablic*

Komputer *

Rzutnik folii *

Charakterystyka komputerów
Ilość
komputerów





niepotrzebne skreślić

Procesor

Ilość pamięci
RAM

Monitor
(np. CRT 15”)

Internet *

Z2-P-RE-5

Wydanie N3
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Dostępne programy
1.

ilość licencji

2.

ilość licencji

3.

ilość licencji

4.

ilość licencji

5.

ilość licencji

6.

ilość licencji

7.

ilość licencji

8.

ilość licencji

9.

ilość licencji

10.

ilość licencji

11.

ilość licencji

Stan techniczny *
bardzo
dobry

dobry

wymaga
naprawy

dostateczny

Komputery
Tablice
Stoły
Krzesła
Wieszaki
Oświetlenie
Sufit, ściany
Podłoga
Okna
Zasłony
(zaciemnienie)

Uwagi (dot. wyposażenia pracowni itp.):

Podpisy członków zespołu: 1.

2.

wymaga
remontu

wymaga
modernizacji

