
Uchwała Rady Wydziału Chemii UWr nr 6/2009 z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie 

wprowadzenia i organizacji praktyk zawodowych na studiach I stopnia  

Zgodnie z Zarządzeniami Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 79/2006 i Nr 

32/2007 Rada Wydziału Chemii postanawia:  

§ 1 

Wprowadzić do programu studiów I stopnia na kierunku chemia obowiązkowe 

trzytygodniowe praktyki zawodowe, które studenci odbywają najwcześniej po II roku , a 

najpóźniej do końca sesji poprawkowej III roku studiów.  

§ 2 

Praktyka pedagogiczna jest równoważna praktyce zawodowej. Dziekan pokrywa koszty 

praktyki na zasadach określonych w Zarządzeniu Rektora UWr Nr 79/2006.  

§ 3 

Na pisemną prośbę studenta Dziekan może wyrazić zgodę na odbycie praktyki zawodowej na 

Wydziale Chemii UWr.  

§ 4 

Spośród nauczycieli akademickich wydziału Dziekan powołuje opiekunów, którzy 

zobowiązani są do sprawowania nadzoru dydaktyczno-wychowawczego nad praktykami 

zawodowymi. Opiekunowi praktyk zawodowych przysługuje wynagrodzenie wg stawek 

ustalonych zarządzeniem Dziekana Wydziału Chemii z dnia 14 listopada 2006r. Opiekunowi 

praktyk, który nie wykonuje obowiązkowego pensum dydaktycznego zalicza się 6 godzin 

obliczeniowych za każdy tydzień praktyki.  

§ 5 

Przebieg praktyki i jej zaliczenie odbywa się zgodnie z ramowym programem praktyki 

zawodowej, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Praktyka zawodowa 

zaliczana jest na ocenę i przypisane jej są 3 punkty ECTS.  

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie w dniu podpisania  

  

  

   

Załącznik Nr 1 do Uchwały  Rady Wydziału Chemii UWr nr  6/2009 z dnia 16 czerwca 
2009r. w sprawie wprowadzenia i organizacji praktyk zawodowych na studiach I stopnia 

  

Ramowy Program Praktyki Zawodowej dla studentów kierunku Chemia. 

 

  

I.                   Cele i zadania Praktyki Zawodowej 

  

1.      Podstawowym celem Praktyki Zawodowej jest zapoznanie studenta z: 

a)      strukturą organizacyjną zakładu,  

b)      szczegółowym profilem produkcji,  

c)       pracą laboratorium chemicznego, kontroli jakości, monitoringu środowiska, itp.,  



  

2.      Praktyka ma na celu umożliwienie studentom: 

a)      Sprawdzenie wiedzy i rozszerzenie umiejętności zdobytych w toku dotychczasowej 
nauki na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego w naturalnych warunkach 
pracy, 

b)      nabycie umiejętności prowadzenia obserwacji wybranych procesów 
technologicznych, 

c)       nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji procesów technologicznych, 

d)      doskonalenie umiejętności pracy w grupie. 

  

II.                Program Praktyki Zawodowej 

  

1.      Podczas odbywania praktyki zawodowej student zobowiązany jest do zapoznania się: 

a)        z warunkami BHP na stanowisku pracy, 

b)       ze strukturą organizacyjną zakładu pracy, 

c)        z zakresem obowiązków na danym stanowisku pracy, 

d)       z obecnym w zakładzie pracy parkiem maszynowym, 

e)        z zagadnieniami dotyczącymi gospodarki materiałowej, 

f)        z zasadami przestrzegania ochrony środowiska. 

  

2.      W czasie praktyki zawodowej studenci: 

a)     ustalają z przedstawicielem zakładu szczegółowy plan praktyki, 

b)      dokonują obserwacji wybranych stanowisk pracy, 

c)       podejmują działania powierzone im przez przedstawiciela zakładu, 

d)      prowadzą dokumentację (dziennik praktyk) z obserwacji poznawanych procesów i 
wykonywanych zadań. 

  

 

 

III.             Dokumentacja i zaliczenie praktyki. 



Student systematycznie gromadzi dokumentację związaną z przebiegiem praktyki w formie 

dziennika praktyk. Pod koniec praktyki sporządza sprawozdanie z jej przebiegu, w którym krótko 
przedstawia charakterystykę wykonywanych prac. Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie 
dziennika praktyk i końcowego sprawozdania.  

Student zobowiązany jest złożyć do końca października u Pełnomocnika Dziekana ds. 
Studenckich Praktyk Zawodowych zaświadczenie o odbyciu praktyki oraz sprawozdanie i dziennik 
praktyk, który na podstawie opinii opiekuna praktyki dokonuje jej zaliczenia. 

  

 


