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Instytut Politechniczny 

PWSZ w Lesznie 

 

Zasady organizacji praktyk dualnych w Instytucie Politechnicznym 

 

 
 

Lp. Zadanie Odpowiedzialny Dokumentacja 

1. Zapoznanie się z Instytutowym 
Regulaminem Praktyk. Wybór 
zakładu pracy przez studenta (lista 
akredytowanych zakładów, 
znaleziony zakład pracy przez 
studenta) 
W przypadku, gdy student sam 
znajdzie firmę spoza w/w listy, 
wówczas jest możliwość realizacji 
praktyki pod warunkiem uzyskania 
akredytacji przez firmę (student 
zgłasza firmę do sekretariatu) 

student Regulamin do 
pobrania ze strony 
www 

2. Zobowiązanie Zakładu pracy student zanosi do Zakładu pracy 
i po zatwierdzeniu przez Zakład 
pracy dostarcza do Sekretariatu 
Instytutu. 
(Maj – spotkanie informacyjne 
dotyczące studiów dualnych, 
Czerwiec-lipiec – dostarczenie 
zobowiązań)  
 

2 egz. (do pobrania 
ze strony www) 

3. Porozumienie z Zakładem pracy wystawia Dyrekcja Instytutu, 
student zanosi do Pracodawcy i 
przekazuje do Sekretariatu 
Instytutu 
(Sierpień – przygotowanie 
porozumień z zakładami pracy-
Sekretariat Instytutu) 

2 egz. (Zakład 
pracy, Archiwum 
Instytutu) 

4. Rozpoczęcie praktyk  student w Zakładzie pracy, 
Zakładowy opiekun praktyk 
(Październik) 

Dziennik praktyk 
prowadzony przez 
studenta 

5. Semestralna weryfikacja praktyk 
wraz z wystawieniem oceny 

Opiekun praktyk dla kierunku, 
Zakładowy opiekun praktyk, 
student 
(Luty – semestr zimowy 
Wrzesień – semestr letni) 

Dziennik praktyk 
przedkładany w 
Instytucie 

6. Semestralna kontrola praktyk w 
Zakładzie pracy 

Opiekun praktyk dla kierunku, 
Pracodawca, Zakładowy 
opiekun praktyk 

Sprawozdania 
pokontrolne 
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7. Końcowa weryfikacja praktyk wraz z 
wystawieniem oceny 

Opiekun praktyk dla kierunku, 
Koordynator praktyk dla 
kierunku, student 
(Siódmy semestr studiów – 
styczeń) 

Dziennik praktyk 
przekazywany do 
Instytutu, ankiety 
oceniające 

8. Ukończenie studiów student Instytut 

 

Koordynator  Dyrektora Instytutu ds. Studiów Dualnych - mgr inż. Sławomir Wolski  

           (równocześnie działania w zakresie praktyk dualnych Kierunek - Elektrotechnika  

           i Informatyka) 
 

Wspomaganie działań Koordynatora ds. Studiów Dualnych w zakresie praktyk dualnych: 

Kierunek MiBM  i Mechatronika    – mgr inż. Włodzimierz Grobelny 

Kierunek Budownictwo                   – mgr inż. Agnieszka Brandenburg 

Opiekunowie Praktyk: 

Kierunek Elektrotechnika                    – mgr inż. Przemysław Grobelny 

Kierunek Informatyka                         – mgr inż. Paweł Maślarz 

Kierunek MiBM  i Mechatronika        – mgr inż. Mirosław Bolka 

Kierunek Budownictwo                       – mgr inż. Jacek Sacha 

Administracja Instytutu dotycząca studiów dualnych: 

mgr inż. Magdalena Fornalik 
 

 

 


