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SZKOLENIA ZAKŁADOWYCH 
OPIEKUNÓW  PILOTAŻOWYCH 

PRAKTYK  ZAWODOWYCH (PPZ) 

Projekt: 
Program  praktyk zawodowych 

 w  Państwowych  Wyższych  
Szkołach Zawodowych 

CZĘŚĆ   
WARSZTATOWA  

SZKOLENIA 

(w podgrupach związanych z rodzajami kierunków studiów) 
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ZAKRES  SZKOLENIA 
1. Cele  praktyk  zawodowych dla rodzajów kierunków studiów 

2. Szczegółowa analiza efektów kształcenia dla praktyki zawodowej 
 (na  przykładach) 

3. Szczegółowy program praktyki zawodowej i zasady jego 
opracowywania 

4. Mini zadania zawodowe 

5. Zasady prowadzenia dziennika praktyk i sporządzania sprawozdania 
z praktyki  

6. Analiza dokumentów opiniowanych, weryfikowanych i zatwierdzanych 
przez uczelnianych opiekunów praktyk   

7. Dokumenty  rejestrujące  przebieg  pilotażowej praktyki   zawodowej 

8. Pytania i dyskusja 

9. Wnioski i uwagi uczestników szkolenia 
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1. Cele  realizacji praktyki  zawodowej  
dla rodzajów kierunków studiów  

 Rodzaje kierunków studiów 

A. Kierunki techniczne ( w tym  informatyczne)  

B. Kierunki nauczycielskie    

C. Kierunki utworzone w obszarze kształcenia w zakresie  nauk  
     medycznych i nauk  o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej    

D. Kierunki  utworzone  w obszarach kształcenia w zakresie  nauk 
społecznych i/lub  nauk humanistycznych, np.: administracja,  
ekonomia  itp.)  
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Ogólne cele realizacji  praktyk zawodowych 

 Pogłębienie i poszerzenie umiejętności zdobytych przez praktykanta w czasie 
studiów i nabycie nowych umiejętności poprzez praktyczne rozwiązywanie 
rzeczywistych zadań zawodowych. Poszerzenie wiedzy zdobytej w czasie 
studiów; 

• Nabycie umiejętności i zachowań potrzebnych w środowisku pracy (praca 
w zespole, należyty stosunek do pracy i innych współuczestników, z którymi 
praca jest wykonywana); 

• Zapoznanie  praktykantów z organizacją i funkcjonowaniem instytucji oraz  
jego komórek związanych z  realizacją zadań bezpośrednio powiązanych 
z kierunkiem i specjalnością studiów; 

• Poznanie środowiska zawodowego, zasad etyki zawodowej, holistycznego 
i zindywidualizowanego podejścia do osób, w procesie realizacji praktyk 
zawodowych. 

• Zapoznanie z wyposażeniem technicznym, technologicznym i informatycznym 
instytucji; 
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2. Szczegółowa analiza zakładanych 
efektów kształcenia dla praktyki 
kursowej  i pilotażowej  

  (na przykładach wybranych 
kierunków studiów) 
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2.1. Szczegółowa analiza zakładanych 
efektów kształcenia dla praktyki 
kursowej i pilotażowej  

 na kierunkach technicznych 
  (na przykładach wybranych 

dwóch kierunków studiów)  
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Zakładane efekty kształcenia dla kierunków technicznych  (1/3)    
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Zakładane efekty kształcenia dla kierunków technicznych  (2/3)    
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Zakładane efekty kształcenia dla kierunków technicznych  (3/3)    
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Zakładane efekty kształcenia dla kierunku informatyka  (1/2)    
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Zakładane efekty kształcenia dla kierunku informatyka  (2/2)    
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2.2.  Szczegółowa analiza zakładanych 
efektów kształcenia dla praktyki 
kursowej i pilotażowej 

 dla kierunków nauczycielskich 
(na przykładzie wybranego 
kierunku studiów) 
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Zakładane efekty kształcenia dla kierunków nauczycielskich  (1/3)    
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Zakładane efekty kształcenia dla kierunków nauczycielskich  (2/3)    
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Zakładane efekty kształcenia dla kierunków nauczycielskich  (3/3)    
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2.3. Szczegółowa analiza zakładanych efektów 
kształcenia dla praktyki kursowej i 
pilotażowej 

 dla kierunków utworzonych w 
obszarach kształcenia w zakresie  nauk 
medycznych i nauk  o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej  

(na przykładzie wybranego kierunku studiów) 
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 Zakładane efekty kształcenia dla kierunków utworzonych w obszarze kształcenia w 
zakresie  nauk  medycznych i nauk  o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej   (1/7) 
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 Zakładane efekty kształcenia dla kierunków utworzonych w obszarze kształcenia w 
zakresie  nauk  medycznych i nauk  o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej   (2/7) 
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 Zakładane efekty kształcenia dla kierunków utworzonych w obszarze kształcenia w 
zakresie  nauk  medycznych i nauk  o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej   (3/7) 
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 Zakładane efekty kształcenia dla kierunków utworzonych w obszarze kształcenia w 
zakresie  nauk  medycznych i nauk  o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej   (4/7) 
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 Zakładane efekty kształcenia dla kierunków utworzonych w obszarze kształcenia w 
zakresie  nauk  medycznych i nauk  o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej   (5/7) 
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 Zakładane efekty kształcenia dla kierunków utworzonych w obszarze kształcenia w 
zakresie  nauk  medycznych i nauk  o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej   (6/7) 
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 Zakładane efekty kształcenia dla kierunków utworzonych w obszarze kształcenia w 
zakresie  nauk  medycznych i nauk  o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej   (7/7) 

 *)  Wymagany jest opis co najmniej dwóch problemów  – w tym 
jednego w trakcie praktyki pilotażowej. 

**) Wymagane rozwiązanie co najmniej trzech mini zadań – w 
tym co najmniej dwóch w trakcie praktyki pilotażowej. 
Założenia określa  szczegółowy program praktyki praktykanta. 

Zakładane efekty kształcenia podczas 6-cio miesięcznej praktyki 
zawodowej dla kierunku studiów pielęgniarstwo, prowadzonego przez 
PWSZ i odniesienie ich do efektów kształcenia programu modelowego oraz 
do praktyki kursowej i pilotażowej, 
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2.4. Szczegółowa analiza zakładanych efektów 
kształcenia dla praktyki kursowej  
i pilotażowej dla kierunków utworzonych 
w obszarach kształcenia w zakresie nauk 
społecznych i/lub  nauk humanistycznych 
(na przykładzie wybranego kierunku 
studiów)   
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Zakładane efekty kształcenia utworzone  w obszarach kształcenia w zakresie  nauk 
społecznych i/lub  nauk humanistycznych, np.: administracja,  ekonomia  itp.) (1/2)  
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Zakładane efekty kształcenia utworzone  w obszarach kształcenia w zakresie  nauk 
społecznych i/lub  nauk humanistycznych, np.: administracja,  ekonomia  itp.) (2/2)  



27 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis  
treści 

2.5. Przykład zakładanych efektów kształcenia dla 
kierunku mechanika i budowa maszyn 

Podsumowanie: trzy tabele obowiązujące dla 
każdego kierunku studiów 
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Zakładane efekty kształcenia dla przykładowego kierunku studiów    1/5 



29 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis  
treści 

Zakładane efekty kształcenia dla przykładowego kierunku studiów    2/5 
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Zakładane efekty kształcenia dla przykładowego kierunku studiów    3/5 
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Zakładane efekty kształcenia dla przykładowego kierunku studiów    3/5 
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Zakładane efekty kształcenia dla przykładowego kierunku studiów    3/5 
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3.  Szczegółowy program praktyki zawodowej i zasady 
jego opracowywania 

3.1. Modelowy przebieg praktyki zawodowej 

3.2. Zasady opracowywania szczegółowego  
        programu  i harmonogramu praktyki 

3.3. Opracowanie przykładowego szczegółowego  
        programu praktyki dla wybranego kierunku  
                                 kształcenia   
                        - zajęcia warsztatowe -  
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3.1. Modelowy przebieg praktyki zawodowej 

 Zapoznaje  się   z   przepisami   BHP   oraz   regulaminami   
obowiązującymi w zakładzie pracy, które jest zobowiązany przestrzegać 
podczas praktyki. 

 Poznaje zakres działalności zakładu (program produkcji, strukturę 
organizacyjną, zapoznaje  się  z  rozwiązaniami  stasowanymi 
  w  zakładzie z zakresu systemów jakości  itp.). 

 Poznaje zakres działania i zasady funkcjonowania wybranych 
jednostek (komórek) firmy związanych z realizacją podstawowych 
zadań techniczno- organizacyjnych bezpośrednio powiązanych 
 z kierunkiem i specjalnością studiów np.: z projektowaniem 
(konstrukcyjnym bądź technologicznym), przygotowaniem   produkcji,   
produkcją,   utrzymaniem   i serwisem   maszyn i urządzeń itp. 
praktykant poznaje ww. zagadnienia podczas pracy w wybranych 
komórkach zgodnie z ustalonym szczegółowym harmonogramem 
praktyki 

Kierunki techniczne  (A) 

W ramach praktyki, w chronologicznej kolejności, praktykant: 
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3.1. Modelowy przebieg praktyki zawodowej 

 Poznaje technologie, rozwiązania techniczne i organizacyjne, 
wyposażenie techniczne oraz obieg dokumentów - stosowane w ww. 
komórkach. 

 Praktycznie zapoznaje się z eksploatacją i utrzymaniem wybranych 
maszyn, urządzeń lub systemów technicznych, typowych dla 
studiowanego kierunku, podczas pracy w wybranych komórkach zakładu 
lub na wybranych stanowiskach pracy. 

 Uczestniczy (współudział) w wykonywaniu prac inżynierskich pod 
nadzorem zakładowego opiekuna praktyk, umożliwiających osiągnięcie 
założonych efektów kształcenia. Praca w wybranej jednostce 
organizacyjnej zakładu na stanowisku inżynierskim (min. 6 tygodni 
 w okresie praktyki kursowej i minimum 8 tygodni podczas praktyki 
pilotażowej). 

W ramach praktyki, w chronologicznej kolejności, praktykant: 

Kierunki techniczne (A) 
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3.1. Modelowy przebieg praktyki zawodowej 

 Zapoznaje  się   z   przepisami   BHP   oraz   regulaminami   
obowiązującymi w placówce oświatowej, które jest zobowiązany 
przestrzegać podczas praktyki; 

 Poznaje system i specyfikę pracy placówki oświatowo-wychowawczej 
(przedszkola, szkoły podstawowej, specjalnego ośrodka szkolno- 
wychowawczego,    itp.);    realizowane    zadania    opiekuńczo-
wychowawcze i prowadzoną dokumentację. 

 Zapoznaje się z dokumentacją i warsztatem pracy nauczyciela oraz 
obserwuje typowe czynności wykonywane przez nauczyciela w toku 
codziennej pracy. 

 Obserwuje procesy rozwojowe dzieci i młodzieży, poznaje ich 
możliwości oraz cechy psychofizyczne. 

W  trakcie  trwania  praktyki praktykant,  zgodnie  ze  
szczegółowym  harmonogramem praktyki, realizuje zadania 
umożliwiające osiągnięcie założonych efektów kształcenia:                        
1/2 

Kierunki nauczycielskie (B) 
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3.1. Modelowy przebieg praktyki zawodowej 

 Samodzielnie  formułuje  cele  lekcji,  dobiera  odpowiednie  metody  
nauczania i formy pracy z klasą grupą/klasą, w tym indywidualizuje 
nauczanie – praca z uczniem zdolnym i uczniem słabym. 

 Przygotowuje i samodzielnie prowadzi zajęcia/lekcje oraz podejmuje 
różnego rodzaju działania wychowawcze. 

 Współorganizuje, bierze udział lub prowadzi zajęcia pozalekcyjne, w tym 
wycieczki, uroczystości szkolne, klasowe, środowiskowe, itp. 

W  trakcie  trwania  praktyki praktykant  zgodnie  ze  
szczegółowym  harmonogramem praktyki, realizuje zadania 
umożliwiające osiągnięcie założonych efektów kształcenia:      2/2  

Kierunki nauczycielskie (B) 
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3.1. Modelowy przebieg praktyki zawodowej   Kierunki „medyczne” (C) 
 

 przechodzi szkolenie BHP i PPOŻ wstępne i stanowiskowe, 

 zapoznaje się  z  procedurami,  zasadami  i  regulaminami  obowiązującymi w 
miejscu odbywania praktyki, zachowując w tajemnicy informacje pozyskane w 
trakcie realizacji praktyk, a w szczególności te, wynikające z Ustawy z dn.16 
kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.z 2003r. Nr 153, 
poz.1503 z późn.zm.), Ustawy z dn.29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.), 

 zapoznaje się z wymogami dotyczącymi posiadania aktualnych badań i 
szczepień ochronnych, warunkujących możliwość realizacji praktyk, 

 zapoznaje się z obowiązującym w danej instytucji Kodeksem Etyki Zawodowej, 
a w sytuacji wynikającej ze specyfiki praktyk, Kartą Praw Pacjenta, 

 Kierunki utworzone w obszarze kształcenia w zakresie  nauk   medycznych i nauk  o zdrowiu 
oraz nauk o kulturze fizycznej    

W ramach praktyki, w chronologicznej kolejności, praktykant: 
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3.1. Modelowy przebieg praktyki zawodowej Kierunki „medyczne” (C) 

 poznaje zakres działalności instytucji, w której realizuje praktykę (specyfikę 
prowadzonej działalności, strukturę, kulturę organizacyjną itp.), 

 poznaje zakres działania i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek 
organizacyjnych, a w szczególności tych, w których będzie realizowana praktyka, 

 poznaje rozwiązania techniczno-organizacyjne stosowane w ww. komórkach, 

 zapoznaje się z wyposażeniem, eksploatacją urządzeń i/lub systemów 
informatycznych właściwych dla studiowanego kierunku, w wybranych 
komórkach organizacyjnych lub na wybranych stanowiskach pracy, 

 realizuje pod nadzorem zakładowego opiekuna praktyk, program praktyk, 
zgodnie, z założonym harmonogramem, w sposób
 umożliwiający osiągnięcie założonych efektów kształcenia. 

 Kierunki utworzone w obszarze kształcenia w zakresie  nauk  medycznych i nauk  o zdrowiu 
oraz nauk o kulturze fizycznej    

W ramach praktyki, w chronologicznej kolejności, praktykant:  
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3.1. Modelowy przebieg praktyki zawodowej Kierunki „społ./hum.” (D) 

 Zapoznaje  się   z   przepisami   BHP   oraz   regulaminami   obowiązującymi w 
przedsiębiorstwie (instytucji), które jest zobowiązany przestrzegać podczas 
praktyki. 

 Poznaje zakres działalności danej organizacji (specyfikę prowadzonej 
działalności, strukturę organizacyjną itp.). 

 Poznaje zakres działania i zasady funkcjonowania wybranych jednostek 
(komórek organizacyjnych) przedsiębiorstw (instytucji) związanych z realizacją 
podstawowych zadań - bezpośrednio powiązanych z kierunkiem i specjalnością 
studiów np.: z przygotowaniem i opracowaniem sprawozdań finansowych, 
obsługą biura, prowadzeniem dokumentacji projektowej, przygotowaniem 
konspektów zajęć lekcyjnych, planowaniem zajęć wychowawczych itp. praktykant 
poznaje  ww.  zagadnienia  podczas  pracy  w  wybranych  komórkach  zgodnie z 
ustalonym szczegółowym harmonogramem praktyki. 

 Kierunki  utworzone  w obszarach kształcenia w zakresie  nauk społecznych 
i/lub  nauk humanistycznych, np.: administracja,  ekonomia  itp.)   

W ramach praktyki, w chronologicznej kolejności, praktykant: 
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3.1. Modelowy przebieg praktyki zawodowej Kierunki „społ./hum.” (D) 

 Poznaje wykorzystywane w praktyce rozwiązania techniczne i organizacyjne, 
wyposażenie, obieg dokumentów itp. 

 Zapoznaje się z obsługiwaniem urządzeń i/lub systemów informatycznych 
właściwych dla studiowanego kierunku, podczas pracy w wybranych komórkach 
organizacyjnych lub na wybranych stanowiskach pracy (np. obsługiwaniem 
urządzeń biurowych, obsługiwaniem wykorzystywanych w praktyce programów 
komputerowych). 

 Uczestniczy w realizacji właściwych dla danej organizacji zadań, pod nadzorem 
zakładowego opiekuna praktyk - umożliwiających osiągnięcie założonych efektów 
kształcenia. Praca w wybranym przedsiębiorstwie (instytucji) to min. 6 tygodni  -  
w  okresie  praktyki  kursowej  i  min.  8  tygodni  -  podczas  praktyki pilotażowej. 

 Kierunki  utworzone  w obszarach kształcenia w zakresie  nauk społecznych 
i/lub  nauk humanistycznych, np.: administracja,  ekonomia  itp.)   

W ramach praktyki, w chronologicznej kolejności, praktykant: 
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3.2. Zasady opracowywania szczegółowego  
        programu  i   harmonogramu praktyki 

1) Szczegółowy program i harmonogram praktyki kursowej jest ustalany 
na zasadach aktualnie obowiązujących w uczelniach. Jednakże ten 
system może być zmodyfikowany z wykorzystaniem zasad 
proponowanych poniżej dla praktyki pilotażowej. 

2) Szczegółowy program i harmonogram praktyki pilotażowej jest ustalany 
przed jej rozpoczęciem przez: opiekuna uczelnianego, opiekuna 
zakładowego i praktykanta.  

3) W programie szczegółowym są określone: stanowiska na których 
będzie pracował praktykant oraz rodzaj i zakres wykonywanych prac 
 -  w odniesieniu do efektów kształcenia, ujętych w programie praktyki 
dla danego kierunku, które praktykant ma osiągnąć. 

4) W szczegółowym harmonogramie praktyki są określone czas i miejsce 
realizacji kolejnych etapów praktyki. 
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3.2. Zasady opracowywania szczegółowego  
        programu  i harmonogramu praktyki 

5) Prace nad opracowaniem programu szczegółowego i harmonogramu 
praktyki powinny być prowadzone w kilku etapach: 
 

a) Ustalenie miejsc realizacji kolejnych etapów praktyki oraz rodzaju 
i zakresu wykonywanych prac - w ścisłym powiązaniu z efektami 
kształcenia zakładanymi do osiągnięcia na praktyce pilotażowej. 
 

Prace nad tego typu wstępnymi ustaleniami powinny być rozpoczęte 
po zawarciu porozumienia z zakładem pracy, powołaniu opiekunów 
praktyk – uczelnianego i zakładowego oraz po wyborze miejsca 
praktyki przez praktykanta, a zakończone przed rozpoczęciem 
praktyki. 
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3.2. Formularz szczegółowego programu pilotażowej praktyki zawodowej  (1/2) 
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3.2. Formularz szczegółowego programu pilotażowej praktyki zawodowej  (2/2) 
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3.2. Zasady opracowywania szczegółowego  
        programu  i harmonogramu praktyki 

6) Prace nad opracowaniem programu szczegółowego i harmonogramu 
praktyki powinny być prowadzone w kilku etapach: 
 

b) Szczegółowy harmonogram praktyki może być ustalany równolegle 
ze szczegółowym programem praktyki, jednakże ze względu na 
szereg różnych uwarunkowań, wersja ostateczna będzie 
zatwierdzana najczęściej tuż przed uruchomieniem praktyki.  
 

 Należy dopuszczać możliwość modyfikacji harmonogramu praktyki, 
dokonywaną na bieżąco przez zakładowego opiekuna praktyk – 
w porozumieniu ze praktykantem i po poinformowaniu o tym fakcie 
uczelnianego opiekuna praktyki - a wynikające z dynamicznego rozwoju 
sytuacji w zakładzie pracy (np. pojawiają się nowe możliwości lub awaria 
uniemożliwiająca realizację danego punktu praktyki w określonym 
terminie).  
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3.2. Zasady opracowywania szczegółowego  
        programu  i harmonogramu praktyki 

 

Warunkiem nienaruszalnym, jest zapewnienie 
możliwości osiągnięcia zakładanych efektów 

kształcenia. 
 

Szczegółowe zapisy dotyczące dni kalendarzowych, 
 w których odbywała się praktyka, będą zawarte w karcie 

„pracy praktykanta oraz w dzienniku praktyki - 
prowadzonych przez praktykanta. 



48 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis  
treści 

3.2. Formularz szczegółowego harmonogramu pilotażowej praktyki zawodowej  (1/1) 
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4. Mini zadania zawodowe  

4. 2. Mini zadania zawodowe wykorzystywane do zaliczania etapów  
pilotażowej praktyki zawodowej 

4. 1. ” Definicja” mini zadania zawodowego  

4. 4. Analiza przykładów mini zadań specyficznych dla grupy rodzajów 
kierunków studiów 

4. 3. Mini zadania zawodowe wykorzystywane do komisyjnego 
zaliczenia pilotażowej praktyki zawodowej 

4. 5. Opracowywanie przykładowych mini zadań zawodowych  
                                 – zajęcia warsztatowe -  
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4.1. „Definicja” mini zadania zawodowego  

Mini zadania zawodowe są pomyślane jako dobre „narzędzia” weryfikujące 
efekty kształcenia uzyskane podczas określonej praktyki zawodowej. Do 
sprostania mini zadaniu zawodowemu powinny wystarczyć umiejętności 
zawodowe o małej lub średniej skali skomplikowania. Umiejętności zawodowe 
niezbędne do wykonania nimi zadania zawodowego muszą być złożone 
(zagregowane) z efektów kształcenia uzyskiwanych w czasie praktyki zawodowej. 

Stosowanie weryfikacji uzyskania efektów kształcenia podczas praktyki 
zawodowej powinno mieć miejsce wszędzie tam gdzie to jest możliwe. Dobrze 
byłoby aby podczas budowania programów kształcenia dla praktyk zawodowych 
niektóre zakładane efekty kształcenia były umiejętnościami zawodowymi 
pozwalającymi rozwiązywać określone mini zadania zawodowe. 
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4. 2. Mini zadania zawodowe wykorzystywane do 
zaliczania etapów pilotażowej praktyki zawodowej 

Programy kształcenia dla praktyk zawodowych powinny być formułowane z użyciem 
„kategorii zawodowych” w tym sensie, żeby efekty kształcenia stanowiły umiejętności 
zawodowe w pełnym lub częściowym zakresie, a weryfikacja tych efektów aby 
odbywała się na drodze rozwiązywania mini zadań zawodowych, wszędzie tam gdzie 
to jest  możliwe.   

Mini zadania zawodowe wykorzystywane do zaliczania etapów praktyki 
pilotażowej. Zakładowy opiekun praktyk zleca podległemu praktykantowi różne 
zadania zawodowe do wykonania, zgodne ze szczegółowym programem praktyki. 
Formy ich zaliczania mogą być różne, m.in. wynikające z dotychczasowych 
doświadczeń w prowadzeniu praktyk.  
Zaleca się, aby dążyć do wprowadzania systemu mini zadań zawodowych, tzn.  
stawiania przez zakładowego opiekuna praktyki ściśle określonych zadań 
sformułowanych w postaci mini zadań zawodowych (wg wcześniej podanych zasad) 
 i po wykonaniu ich przez praktykanta -  zaliczenie na ocenę. 
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4. 3. Mini zadania zawodowe wykorzystywane do komisyjnego 
zaliczenia pilotażowej praktyki zawodowej 

Osiągnięcie przez praktykanta założonych efektów kształcenia będzie 
weryfikowane wg zasad przyjętych w uczelnianym regulaminie praktyki 
pilotażowej dla danego kierunku studiów. Osiągnięcie poszczególnych efektów 
kształcenia będzie uznane (zaliczone) w wyniku zaliczenia zadań (w tym mini 
zadań zawodowych) określonych i zweryfikowanych przez zakładowego opiekuna 
praktyki, podczas trwania praktyki 

Opiekun zakładowy wspólnie z uczelnianym opiekunem praktyki zawodowej, 
opracowują zagadnienia i mini zadań zawodowe na zaliczenie praktyki. Podczas 
zaliczenia komisyjnego pilotażowej praktyki praktykant rozwiązuje (lub 
szczegółowo opisuje sposób rozwiązania) mini zadania zawodowe,  
losowo wybrane. 
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4. 3. Mini zadania zawodowe wykorzystywane do komisyjnego 
zaliczenia pilotażowej praktyki zawodowej 
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4. 4. Analiza przykładów mini zadań specyficznych 
 dla grupy rodzajów kierunków studiów 

Przykłady mini zadań zawodowych na zaliczenie praktyki na kierunku studiów:  
mechanika i budowa maszyn, o specjalności: technologia i eksploatacja 

maszyn  

 Zaproponować ramowy proces technologiczny dla wskazanej części maszyn, 
przy założonych wymaganiach odnośnie własności mechanicznych, dokładności 
wymiarowo kształtowej i jakości powierzchni. Wyszczególnić wszystkie 
niezbędne operacje technologiczne z uwzględnieniem doboru stanowiska (np. 
obrabiarki). Przedmiot obrabiany wytypowany z asortymentu firmy, gdzie była 
realizowana praktyka. {efekty kształcenia: 05, 07– Tab.2(A/P1)). 

 Szczegółowo     scharakteryzować     wskazaną     operację     technologiczną,  
z ramowego procesu opracowanego w zadaniu nr 1, uwzględniając: dobór 
obrabiarki, sposób ustalenia i mocowania, zabiegi obróbkowe, wymagane 
oprzyrządowanie oraz dokładność i koszt obróbki. {efekty kształcenia: 05, 07 – 
Tab.2(A/P1)). 

Kierunki techniczne (A) 
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4. 4. Analiza przykładów mini zadań specyficznych  
dla grupy rodzajów kierunków studiów 

Przykłady mini zadań zawodowych na zaliczenie praktyki na kierunku studiów:  
mechanika i budowa maszyn, o specjalności: technologia 

 i eksploatacja maszyn 

 Przedstawić zasady użytkowania (z uwzględnieniem zagrożeń BHP) oraz 
utrzymania w zdatności użytkowej - wskazanej obrabiarki (lub innej maszyny) 
stosowanej w miejscu realizacji praktyki. {efekty kształcenia: 03, 06 – 
Tab.2(A/P1)). 

 Zaproponować układ łożyskowania wskazanego stopnia przekładni zębatej (z 
uzębieniem stożkowym lub daszkowym), z uwzględnieniem: doboru łożysk, 
regulacji napięcia wstępnego łożysk oraz regulacji położenia śladu przylegania 
uzębienia - o ile są konieczne. Przykład przekładni zaczerpnięty z programu 
produkcyjnego zakładu, gdzie była realizowana praktyka. (efekty kształcenia: 05, 
06 – Tab.2(A/P1)). 

Kierunki techniczne (A) 
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4. 4. Analiza przykładów mini zadań specyficznych dla grupy rodzajów 
kierunków studiów 

Przykłady mini zadań zawodowych na zaliczenie praktyki na kierunku studiów:  
informatyka 

 Szczegółowo  scharakteryzować jeden ze wskazanych procesów 
informatycznych:  administrowanie  siecią  komputerową,  konserwacja  sprzętu 
i  oprogramowania,  bieżące  usuwanie  usterek,  administrowanie  zasobami 
informatycznymi, w tym stroną www firmy (efekty kształcenia: 02, 03, 05 – 
Tab.2(A/P2)). 

 Zaproponować własną wizję dalszej informatyzacji firmy, w której odbywała się 
praktyka. (efekty kształcenia: 05, 09– Tab.2(A/P2)). 

 Przedstawić zasady procedury bezpieczeństwa informacji lub zasady 
ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy w dziale IT stosowane w miejscu 
realizacji praktyki. (efekty kształcenia: 02, 04– Tab.2(A/P2)). 

Kierunki techniczne (A) 
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4. 4. Analiza przykładów mini zadań specyficznych 
         dla grupy rodzajów kierunków studiów 

Przykłady mini zadań zawodowych na zaliczenie praktyki na kierunku studiów:  
pedagogika.  specjalność: wczesna edukacja 

 Zaproponować projekt ćwiczeń/zabaw rozwijających umiejętności  
komunikacyjne dziecka przedszkolnego (efekty kształcenia: 06,07,08 – 
Tab.2(B/P) 

 Na  podstawie  studium  przypadku  skonstruować  diagnozę  dziecka (efekty 
kształcenia: 11 – Tab.2(B/P) 

 Zaprezentować  i  przeanalizować  wyniki  badań  diagnostycznych,  które  
były prowadzone podczas praktyki  (efekty kształcenia: 11,14 – Tab.2(B/P) 

 Zaprezentować  scenariusz  zajęć  z  wybraną  metodą  wspomagania  
rozwoju dziecka(efekty kształcenia: 07,08,09 – Tab. Zaprojektować,  na  
podstawie  analizy  przypadku, indywidualny  program edukacyjno–
terapeutyczny 2(B/P) 

 (efekty kształcenia: 06,08, 09 – Tab.2(B/P) 
 

Kierunki nauczycielskie (B) 
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4. 4. Analiza przykładów mini zadań specyficznych  
dla grupy rodzajów kierunków studiów                                                       

Przykłady mini zadań zawodowych na zaliczenie praktyki na kierunku studiów:  
pielęgniarstwo 

 Rozpoznaj problemy zdrowotne pacjenta. Zaplanuj pielęgnację, zrealizuj 
plan oraz oceń efekty działań pielęgniarskich. Określ możliwości zapobiegania 
powikłaniom chorobowym u podopiecznego (efekty kształcenia: 1, 5, 32 – 
Tab.2(C/P)) 

 Na podstawie analizy dokumentacji i własnej obserwacji oceń stan zdrowia 
dziecka. Dokonaj oceny rozwoju fizycznego i  psychomotorycznego dziecka. 
Ustal problemy pielęgnacyjne oraz opracuj plan pielęgnacji. Rozpocznij jego 
realizację. Oceń efekty podjętych działań (efekty kształcenia: 1, 7, 32 – 
Tab.2(C/P)) 

 Znanymi Ci metodami rozpoznaj problemy opiekuńczo-zdrowotne u 
pacjenta. Zaplanuj pielęgnację. Wykonaj zaplanowane działania oraz oceń ich 
efekty. Zaproponuj działania edukacyjne zmierzające do poprawy jego 
sytuacji zdrowotnej. (efekty kształcenia: 1, 15, 32 – Tab.2(C/P) 

 Kierunki utworzone w obszarze kształcenia w zakresie  nauk  
 medycznych i nauk  o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej    

Kierunki „medyczne” (C) 
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4. 4. Analiza przykładów mini zadań specyficznych  
dla grupy rodzajów kierunków studiów 

Przykłady mini zadań zawodowych na zaliczenie praktyki na kierunku studiów:  
administracja 

 Przygotuj harmonogram działań w ramach planowanej imprezy masowej na 
terenie danej gminy (np. dożynki dla mieszkańców gminy) – przy uwzględnieniu 
wymagań prawnych, organizacyjnych i czasowych (efekty kształcenia: 05, 06, 07 
– Tab. 2(D/P)). 

 Zidentyfikuj (przeprowadź analizę i ocenę) potencjalnych zagrożeń jakie mogą 
wystąpić podczas organizowanej imprezy masowej (np. koncertu muzycznego w 
hali sportowej) i zaproponuj działania na ich zapobiegnięcie (efekty kształcenia: 
04, 06, 07 – Tab.(D/P)). 

 Przeanalizuj strukturę organizacyjną instytucji, w której odbywała się praktyka. 
Dokonaj oceny, wskaż ewentualne słabe punkty i zaproponuj własne rozwiązanie 
(efekty kształcenia 02, 06 – Tab. 2(D/P)). 

 Kierunki  utworzone  w obszarach kształcenia w zakresie  nauk społecznych 
i/lub  nauk humanistycznych, np.: administracja,  ekonomia  itp.)   

Kierunki „społ./hum.” (D) 
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4. 4. Analiza przykładów mini zadań specyficznych 
 dla grupy rodzajów kierunków studiów 

Przykłady mini zadań zawodowych na zaliczenie praktyki na kierunku studiów:  
administracja 

 Scharakteryzuj działania promocyjne stosowane w przedsiębiorstwie, w 
którym odbywasz praktykę zawodową, oceń je z punktu widzenia potencjalnego 
klienta oraz zaproponuj własne rozwiązania wspierające promocję 
przedsiębiorstwa (efekty kształcenia 06, 07 – Tab. 2(D/P)). 

 Dokonaj interpretacji następujących przepisów (…) aktu prawnego 
(stosowanego w trakcie odbywania praktyki)  (efekty kształcenia: 01, 04, 05, 10– 
Tab. 2(D/P)). 

 Wskaż kolejność wykonywanych czynności po odebraniu telefonu (np. od 
klienta, zwierzchnika) (efekty kształcenia: 01, 02, 03, 05, 08, 10, 11 – Tab. 
2(D/P)).  

 Kierunki  utworzone  w obszarach kształcenia w zakresie  nauk społecznych 
i/lub  nauk humanistycznych, np.: administracja,  ekonomia  itp.)   

Kierunki „społ./hum.” (D) 
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4. 5. Opracowywanie przykładowych 
mini zadań zawodowych  

 
                        – warsztaty -  
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5. Zasady prowadzenia dziennika praktyk  
     i sporządzania sprawozdania z praktyki  

 Szczegółowe omówienie (na przykładzie propozycji 
PWSZ w Elblągu)  

5.1. Dziennik praktyk str. 0 
5.2. Dziennik praktyk str. 1, 2 
5.3. Sprawozdanie z praktyki  
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5.1. Dziennik praktyk str. 0   (1/2)  



64 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis  
treści 

5.1. Dziennik praktyk str. 0   (2/2)  



65 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis  
treści 

5.2. Dziennik praktyk str. 1,2 
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5.3. Sprawozdanie z praktyki  (1/1) 
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6. Analiza dokumentów opiniowanych, weryfikowanych  
i zatwierdzanych przez uczelnianych opiekunów praktyk   

6.1. Karta „pracy” praktykanta  

6.2. Arkusz pilotażowej praktyki 
       zawodowej (Arkusz PPZ) 

6.3. Protokół zaliczenia 
pilotażowej praktyki 

zawodowej (PPZ) 

6.4. Wnioski studentów 
 o zwrot poniesionych 
dodatkowych kosztów 
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6.1. Karta „pracy” praktykanta  (1/2)  
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6.1. Karta „pracy” praktykanta  (2/2)  
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6.2.  Arkusz pilotażowej praktyki zawodowej     (1/2)  
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6.2.  Arkusz pilotażowej praktyki zawodowej     (2/2)  
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6.3. Protokół zaliczenia pilotażowej praktyki zawodowej         (1/1)  
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6.4. Wnioski praktykantów o zwrot 
poniesionych dodatkowych kosztów 

Omówienie 
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 7. Dokumenty  rejestrujące  przebieg  
pilotażowej praktyki   zawodowej (PPZ) 
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7. Uczelnie przygotowują następujące dokumenty: 

1. Regulaminy PPZ na kierunku studiów; 
2. Umowa uczelnia – instytucja przyjmująca na PPZ; 
3. Umowa uczelnia – zakładowy opiekun PPZ (cywilno prawna 

umowa/zlecenie); 
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7. Uczelnie przygotowują następujące dokumenty: 

Z uwagi na sprawozdawanie realizacji programu praktyk jak 
 i konieczność dokonania oceny poprawności i skuteczności 
funkcjonowania opracowanego systemu PPZ, niezbędnym okaże się 
opracowanie wielu zestawień statystycznych, czemu między innym 
służyć ma opracowywana platforma e-learningowa realizacji 
programu praktyk. Zestawienia takie będą mogły być opracowywane 
tylko wtedy gdy wszystkie PPZ ,we wszystkich uczelniach, będą 
stosowały analogiczne dokumenty relacjonujące przebieg PPZ 
prowadzonych przez siebie.  
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7. Uczelnie przygotowują następujące dokumenty: 

Wobec tego do indywidualnie opracowanych przez uczelnie 
Regulaminów PPZ na kierunku studiów należy dołączyć 9 załączników 
(dołączonych do niniejszego dokumentu), za pomocą których jest 
możliwe jednolite relacjonowanie przebiegu PPZ. W dokumentach 
zawartych w załącznikach zastosowano oznaczenia, takie same jakie 
zostały użyte w platformie e-learningowej realizacji programu praktyk. 
Głównym dokumentem jest Arkusz PPZ (Zał.1), który dla określonej 
praktyki pilotażowej może być generowany wielokrotnie, stosownie 
do ewentualnego jej podziału na części zarówno w czasie jak i co do 
miejsca jej odbywania. Całość jest czytelnie opisana w kolejnych 
załącznikach.  
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Zał. 1. Arkusz Pilotażowej Praktyce Zawodowej 
do Regulaminu Pilotażowych Praktyk Zawodowych              (1/2)  
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Zał. 1. Arkusz Pilotażowej Praktyce Zawodowej 
do Regulaminu Pilotażowych Praktyk Zawodowych              (2/2)  
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Zał. 2. Karta Pracy Praktykanta na Pilotażowej Praktyce Zawodowej 
do Regulaminu Pilotażowych Praktyk Zawodowych              (1/2)  
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Zał. 2. Karta Pracy Praktykanta na Pilotażowej Praktyce Zawodowej 
do Regulaminu Pilotażowych Praktyk Zawodowych              (2/2)  
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Zał. 3. Szczegółowy Program Pilotażowej Praktyki Zawodowej 
do Regulaminu Pilotażowych Praktyk Zawodowych              (1/2)  
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Zał. 3. Szczegółowy Program Pilotażowej Praktyki Zawodowej 
do Regulaminu Pilotażowych Praktyk Zawodowych              (1/2)  
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Zał. 4. Szczegółowy Harmonogram Pilotażowej Praktyki Zawodowej 
do Regulaminu Pilotażowych Praktyk Zawodowych              (1/1)  
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Zał. 5. Dziennik Pilotażowej Praktyki Zawodowej 
do Regulaminu Pilotażowych Praktyk Zawodowych              (1/1)  
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Zał. 6. Sprawozdanie Praktykanta z Pilotażowej Praktyki Zawodowej 
do Regulaminu Pilotażowych Praktyk Zawodowych              (1/1)  
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Zał. 7. Zakładane Efekty Kształcenia Pilotażowej Praktyki Zawodowej 
do Regulaminu Pilotażowych Praktyk Zawodowych              (1/5)  
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Zał. 7. Zakładane Efekty Kształcenia Pilotażowej Praktyki Zawodowej 
do Regulaminu Pilotażowych Praktyk Zawodowych              (2/5)  
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Zał. 7. Zakładane Efekty Kształcenia Pilotażowej Praktyki Zawodowej 
do Regulaminu Pilotażowych Praktyk Zawodowych              (3/5)  
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Zał. 7. Zakładane Efekty Kształcenia Pilotażowej Praktyki Zawodowej 
do Regulaminu Pilotażowych Praktyk Zawodowych              (4/5)  



91 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis  
treści 

Zał. 7. Zakładane Efekty Kształcenia Pilotażowej Praktyki Zawodowej 
do Regulaminu Pilotażowych Praktyk Zawodowych              (5/5)  
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Zał. 8. Protokół Zaliczenia Pilotażowej Praktyki Zawodowej 
do Regulaminu Pilotażowych Praktyk Zawodowych              (1/1)  
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Zał. 9. Oceny za Pilotażowe Praktyki Zawodowe 
do Regulaminu Pilotażowych Praktyk Zawodowych              (1/3)  
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Zał. 9. Oceny za Pilotażowe Praktyki Zawodowe 
do Regulaminu Pilotażowych Praktyk Zawodowych              (2/3)  
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Zał. 9. Oceny za Pilotażowe Praktyki Zawodowe 
do Regulaminu Pilotażowych Praktyk Zawodowych              (3/3)  
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8. Pytania i dyskusja 
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9. Wnioski i uwagi 
Uczestników szkolenia 
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w Państwa Instytucji 
(Zakładzie Pracy),  

„Pilotażowe praktyki” 
zrealizowane zgodnie 

 z założeniami realizacji 
praktyk zawodowych 

Dziękujemy za uwagę ! 

Weryfikacja 
efektów szkolenia 
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Opracował zespół ekspertów w składzie: 
  
dr Tomasz Baran – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców 
dr Beata Detyna – PWSZ w Wałbrzychu 
mgr Agnieszka Dymicka – PSW w Białej Podlaskiej 
mgr inż. Barbara Jank  – PWSZ w Ciechanowie 
dr n. med. Dorota Kochman – PWSZ w Płocku 
mgr Lucyna Krzemińska – PWSZ w Tarnowie 
mgr Teresa Kubryń – PWSZ w Elblągu 
dr Krystyna Leszczewska  – PWSIiP w Łomży 
dr hab. Dominika Maison  – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców 
mgr Elżbieta Miterka – PWSZ w Chełmie 
dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. nadzw. – PWSZ w Elblągu 
dr inż. Grzegorz Przydatek – PWSZ w Nowym Sączu 
dr Przemysław Siudak – PWSZ w Legnicy 
prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk – PWSZ w Elblągu – ekspert 
wiodący 
mgr Monika Zaręba – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej 
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