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REGULAMIN PRAKTYK - STAśY  
STUDENTÓW KIERUNKU INśYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH 

STUDIA STACJONARNE DUALNE O PROFILU PRAKTYCZNYM 
 

Ustala się regulamin praktyk - staŜy zawodowych dla studentów kierunku InŜynieria 
procesów technologicznych, studia stacjonarne dualne o profilu praktycznym, zwany dalej 
regulaminem staŜy. 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Studenci kierunku InŜynieria procesów technologicznych. odbywają staŜe zawodowe 
kierunkowe objęte planem studiów i programem nauczania. StaŜe są realizowane zgodnie 
z przyjętymi dla kierunku InŜynieria procesów technologicznych efektami kształcenia, 
których celem jest przygotowanie do wykonywania zawodu związanego ze studiowanym 
kierunkiem.  

2. StaŜe zawodowe stanowią integralną część planów studiów i programu nauczania na 
kierunku InŜynieria procesów technologicznych.  

 
 

II. Cele staŜy zawodowych  

§ 2 

Celem staŜy zawodowych studentów kierunku InŜynieria procesów technologicznych jest:  

1. pogłębianie i poszerzanie wiadomości teoretycznych uzyskanych na zajęciach 
dydaktycznych o umiejętności praktyczne (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką), 

2. zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z wybraną specjalnością 
kształcenia, 

3. poznanie specyfiki pracy i doskonalenie umiejętności w zakresie wykonywanych czynności 
na poszczególnych stanowiskach pracy,  

4. zapoznanie się z prawidłową organizacją pracy,  
5. zapoznanie się z techniką prowadzenia dokumentacji na poszczególnych stanowiskach 

pracy,  
6. doskonalenie umiejętności planowania, organizacji, kontroli i korekty własnej pracy oraz 

skutecznej komunikacji i współdziałania z współpracownikami,  
7. kształcenie poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę i podejmowane decyzje,  
8. poznanie rynku pracy i nawiązywanie kontaktów zawodowych, ułatwiających podjęcie pracy 

zawodowej,  
9. kształcenie poczucia etyki zawodowej. 

 
III. Termin i miejsce odbywania staŜy oraz czas ich trwania  

§ 3 

1. StaŜe zawodowe odbywają się, zgodnie z planem studiów, w I, II i III roku (zaliczenie 
wpisywane w III, V i VII semestrze). Pozwalają poznać specyfikę róŜnych miejsc pracy, 
nabyć doświadczenia w pracy na róŜnych stanowiskach, słuŜyć pogłębieniu wiedzy  
i umiejętności oraz gromadzić materiały do pracy dyplomowej,  

2. KaŜdy staŜ zawodowy powinien obejmować co najmniej 480 godzin (3 miesiące) pracy 
zorganizowanej na terenie zakładu pracy.  
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3. MoŜliwe są następujące rozwiązania organizacji staŜu będące wynikiem ustaleń pomiędzy 
uczelnią a pracodawcami: 

1) praca w ustalone dni tygodnia w trakcie semestru, 
2) praca w ustalonych tygodniach w trakcie semestru, 
3) praca w ustalonych miesiącach w trakcie semestru, obejmujących przerwy 

wakacyjne. 
4. StaŜ moŜe odbywać się w jednostkach sektora państwowego i prywatnego, zarówno w 

kraju jak i za granicą w branŜy zapewniającej realizację efektów kształcenia przewidzianych 
dla studiowanego kierunku.  
 

IV.  Wymagane dokumenty związane z realizacją staŜy zawodowych  

§ 4 

1. Warunkiem odbycia staŜu jest uzyskanie przez studenta oświadczenia zakładu pracy o 
moŜliwości odbycia staŜu. Oświadczenie to w szczególności powinno zawierać:  

1) zgodę zakładu pracy na odbycie staŜu przez daną osobę w określonym terminie, 
zgodnie z przedstawionym programem staŜu,  

2) pieczęć zakładu pracy przyjmującego na staŜ,  
3) podpis osoby upowaŜnionej, odpowiedzialnej za staŜystów. 

2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu.  

§ 5 

1. Oświadczenie, o którym mowa w § 4, student składa nauczycielowi, opiekunowi staŜy, w 
terminach określonych odrębnymi przepisami. Stanowi ono podstawę do zawarcia 
porozumienia, pomiędzy UPH w Siedlcach a zakładem pracy przyjmującym studenta, w 
sprawie organizacji staŜy. Porozumienie, w imieniu UPH w Siedlcach, podpisuje Dziekan 
Wydziału Nauk Ścisłych.  

2. Wzór porozumienia, o którym mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.  

§ 6 

1. Przebieg staŜu studenta, jego plan, ustala opiekun wyznaczony przez zakład pracy, 
wykorzystując ramowy program staŜy zawodowych. Ramowy program staŜy i przykładowe 
zadania studenta określa załącznik 2 do niniejszego regulaminu.  

2. Ustalony plan staŜu student zobowiązany jest przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście w 
ciągu 3 dni od rozpoczęcia staŜu do opiekuna staŜu ze strony UPH w Siedlcach. Plan 
powinien być opatrzony pieczątką i podpisem kierownika zakładu pracy oraz opiekuna 
studenta wyznaczonego przez zakład pracy. O zmianach w planie student niezwłocznie 
powiadamia nauczyciela akademickiego – opiekuna studenckich staŜy zawodowych. 
Student zobowiązany jest do odbywania staŜu zawodowego zgodnie z ustalonym planem.  

3. Przebieg staŜu student odnotowuje w dzienniku staŜu, prowadzonym według wzoru, 
określonego w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu.  

§ 7 

1. W ciągu 30 dni od zakończenia staŜu student zobowiązany jest do dostarczenia 
zaświadczenia o odbyciu staŜu wraz z jego oceną dokonaną przez opiekuna studenta ze 
strony zakładu pracy. Zaświadczenie winien takŜe podpisać kierownik zakładu pracy. Wzór 
zaświadczenia określa załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. Zaświadczenie powinno 
zawierać charakterystykę stanowisk pracy oraz zadania wykonywane przez studenta (w 
formie streszczenia lub w punktach).  
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2. StaŜ zalicza (i dokonuje odpowiedniego wpisu w karcie ocen studenta) Opiekun staŜu. 
Zaliczenie staŜu następuje odpowiednio do końca trzeciego, piątego i siódmego semestru 
studiów.  

3. Nauczyciel akademicki – opiekun staŜu wystawiając ocenę końcową bierze pod uwagę, 
między innymi:  

1) opinię opiekuna staŜysty ze strony zakładu pracy, 
2) terminowość dostarczenia planu staŜu i oddania dokumentacji.  

4. Nie złoŜenie przez studenta w ustalonym terminie dokumentacji dotyczącej przebiegu staŜu 
w tym planu staŜu, obniŜa ocenę końcową o pół stopnia.  

5. Nie złoŜenie przez studenta planu staŜu uniemoŜliwia zaliczenie staŜu.  
 
 
V. Zasady zaliczania staŜu bez konieczności jego odbycia 

§ 8 

1. Do rodzajów działalności wykonywanej przez studenta osobiście lub świadczonej przez 
studenta pracy, które mogą stanowić podstawę zaliczenia staŜu bez konieczności jego 
odbycia naleŜą:  

1) podjęcie i świadczenie pracy u pracodawców z grupy partnerów dla studiowanego 
kierunku (lista zakładów pracy w załączeniu - załącznik nr 5) w wymiarze nie 
mniejszym niŜ 480 godzin w kaŜdym pełnym roku studiów (określenie sposobu 
rekrutacji, wymaganych dokumentów oraz formy zatrudnienia leŜą po stronie 
pracodawcy), 

2) udział w projektach staŜowych finansowanych ze środków zewnętrznych (na 
podstawie odrębnych regulaminów), w wymiarze nie mniejszym niŜ 480 godzin w 
kaŜdym pełnym roku studiów, 

3) realizacja zadań, związanych z rozwojem bazy edukacyjnej i infrastruktury 
technicznej Uczelni a realizowanych na wniosek Dyrektora Instytutu/Dziekana 
Wydziału Nauk Ścisłych/ Rektora UPH w Siedlcach.  

2. Opiekun staŜu, w porozumieniu z Dziekanem, moŜe takŜe zaliczyć staŜ na podstawie 
dokumentu potwierdzającego wykonanie lub wykonywanie pracy zarobkowej, w tym 
równieŜ za granicą, jeśli jej charakter i wymiar czasowy spełniają wymagania określone w 
regulaminie i programie staŜy. 

3. Moduł staŜy traktowany jest jak kaŜdy przedmiot - zaliczenie naleŜy uzyskać do końca 
trwania sesji (ew. sesji poprawkowej).  

 

VI.  Postanowienia końcowe  

§ 9 

Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem zatwierdzenia przez Dziekana Wydziału i ma zastosowanie do 
staŜy zawodowych studentów rozpoczynających studia pierwszego stopnia od roku akademickiego 
2018/2019.  

           



Załącznik nr 1 do Regulaminu Praktyk - StaŜy  

 

Siedlce, dnia................................. 
 
 
Niniejszym stwierdza się, iŜ Pan(i) .................................................................................. jest studentem 

Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach ….. roku, kierunku InŜynieria procesów 

technologicznych.  

Celem pogłębienia wiedzy i umiejętności praktycznych w/w student zobowiązany jest do odbycia 

staŜu zawodowego. Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny informuje, iŜ nie ponosi kosztów związanych 

z odbyciem staŜu, a studenci studiów stacjonarnych objęci są ochroną ubezpieczeniową w zakresie 

następstw nieszczęśliwych wypadków. Po uzyskaniu zgody na przyjęcie w/w studenta na staŜ zostanie 

sporządzone porozumienie w sprawie jej organizacji w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

dla kaŜdej ze stron. 

 
 

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

podpis i pieczątka przedstawiciela UPH 

 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE ZAKŁADU PRACY 
 

................................................................................. 
Miejscowość, data 

 
                                          

.................................................................................................................................................  
Nazwa, adres , e-mail  podmiotu przyjmującego na staŜ 
 

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

wyraŜa zgodę na przyjęcie studenta  ......................................................................................... 

Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach kierunku chemia na staŜ w terminie 

......................................................... Jednocześnie zobowiązuje się do powołania opiekuna(ów), pod 

kierunkiem których będzie realizował staŜ oraz zapoznania studenta z regulaminem pracy, przepisami o 

bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o ochronie tajemnicy słuŜbowej. W ramach staŜu student będzie 

wykonywał następujące zadania:  

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

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

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

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

 

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

podpis i pieczątka przedstawiciela podmiotu 

przyjmującego na staŜ 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Praktyk - StaŜy 

 

RAMOWY PROGRAM STUDENCKICH STAśY NA 3,5-LETNICH STUDIACH INśYNIERSKICH,  

KIERUNEK: INśYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH  

STUDIA DUALNE O PROFILU PRAKTYCZNYM  

CELE STAśU: Celem studenckich STAśY zawodowych jest poszerzenie przez Studenta wiedzy, 
umiejętności praktycznych i kompetencji niezbędnych w wykonywaniu pracy zawodowej, 
skonfrontowanie zdobytej wiedzy teoretycznej z praktyką i kreowanie postawy o właściwej 
motywacji do pracy. Wiedza, umiejętności i kompetencje uzyskane w czasie staŜy mogą być 
wykorzystane w pisaniu pracy dyplomowej. W szczególności celem staŜy zawodowych jest: 

� weryfikacja wiedzy teoretycznej zdobytej w czasie studiów, 
� zapoznanie z praktycznymi zastosowaniami nabytych umiejętności, 
� poznanie podstawowych metod, form oraz narzędzi pracy, 
� kształtowanie spostrzegawczości i zdolności samodzielnego i krytycznego myślenia, 

rozwijanie samodzielnego działania, 
� organizowanie pracy własnej i pracy niewielkich zespołów. 
� zapoznanie się z techniką prowadzenia dokumentacji na poszczególnych stanowiskach 

pracy 
� moŜliwość dokonania oceny rynku pracy, poznanie oczekiwań pracodawców względem 

przyszłych pracowników w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, w tym postaw 
etycznych i porównanie ich z własnymi moŜliwościami na rynku pracy, 

� nawiązanie kontaktów zawodowych, umoŜliwiających wykorzystanie ich w momencie 
poszukiwania pracy lub poszukiwania podmiotu do badań prowadzonych w ramach 
realizowanych prac dyplomowych, a w przyszłości magisterskich. 

PODSTAWOWE TREŚCI PROGRAMOWE: Zadania wykonywane przez studenta podczas staŜy 
powinny odpowiadać specyfice i charakterowi prac jednostki przyjmującej go na staŜy. Powinny 
jednakŜe uwzględniać plan studiów i program kształcenia zrealizowany dotychczas prze studenta. 

Przykładowe zadania: 

� poznanie zasad funkcjonowania zakładu pracy (technologia, gospodarka materiałowa 
i wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, kontrola jakości, laboratoria przemysłowe, 
analityczne itp.), 

� poznanie róŜnych stanowisk pracy, ich specyfiki, zakresu obowiązków oraz umiejętności i 
kompetencji wymaganych od pracownika, 

� poznanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w danej jednostce; 
� kształcenie i doskonalenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem i 

aparaturą stosowanymi w jednostce, w której student odbywa staŜ 
� umiejętność posługiwania się przepisami prawnymi stanowiącymi podstawę organizacji 

pracy i funkcjonowania przedsiębiorstwa, 
� poznanie zagadnień dotyczących procesów technologicznych realizowanych w zakładzie,  
� poznanie instrukcji wewnętrznych i metodyki realizowanych technik pomiarowych 

występujących w danym zakładzie pracy, 
� planowanie i przeprowadzanie prac projektowych, programistycznych i konstrukcyjnych, 
� zapoznanie się z wprowadzanymi europejskimi procedurami w danym zakładzie pracy, 

m.in. np. systemami zarządzania jakością, standardami ISO, standardami bezpieczeństwa, 
wymaganiami audytu wewnętrznego i zewnętrznego, resortowymi procedurami 
akredytacyjnymi, 

� poznanie zagadnień związanych z automatyzacją i komputerowym wspomaganiem pracy,  
�  wykonywanie konkretnych zadań na zajmowanym stanowisku pracy zleconych przez 

kierownictwo Zakładu. 



Załącznik nr 3 do Regulaminu Praktyk - StaŜy 

 

 

 

 

DZIENNIK  PRAKTYKI - STAśU 
 

 

 

KIERUNEK STUDIÓW: INśYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH 
STUDIA DUALNE O PROFILU PRAKTYCZNYM 

 

 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO – HUMANISTYCZNY 

W SIEDLCACH 

WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH 

 

 

08-110 SIEDLCE  UL. 3 MAJA 54 

 

 
IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA ODBYWAJĄCEGO STAś: 
 
............................................................................................................................................... 
 
ROK AKAD./SEMESTR STUDIÓW.................................................................... 
 
NR ALBUMU: ................................................................................................... 
 
SPECJALNOŚĆ: ............................................................................................................... 
 

 
TERMIN(Y)  STAśU: ................................................................ ...................................... 
........................................................................................................................... 

 

LICZBA MIESIĘCY/GODZIN: ........................................................................................ 
 (minimum 3 miesiące/480 godzin) 
 

Jednostka przyjmująca na staŜ (nazwa, adres)  
........................................................................................................................... 

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

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

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

 
Imię i nazwisko Zakładowego Opiekuna(ów)  StaŜu  
 

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

 



 

PRZEBIEG PRAKTYKI - STAśU 
 

DATA 
 

OPIS WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI 
ORAZ NABYWANYCH UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI  

 

  

 

 



Załącznik nr 4 do Regulaminu Praktyk - StaŜy 

 

 

 
Pieczątka Zakładu 

 
OPINIA O  STUDENCIE  

 Ewentualne uwagi i wskazówki skierowane do UPH w Siedlcach.  

 

 

1.Imię i nazwisko studenta odbywającego staŜ........................................................ 
 

2. Miejsce odbywania staŜu: ............................................................................................  
 

3.Termin odbywania staŜu: ............................................................................................  
 

4.Opinia o studencie: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................. 
 
 
OCENA KOŃCOWA: ..................................................................................................... 

(skala ocen: 5; 4,5; 4,0; 3,5; 3; 2(nzal))  
 

 

 

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

Data                                 podpis Zakładowego Opiekuna StaŜysty 
 

 



Załącznik nr 5 do Regulaminu Praktyk - StaŜy  

 

 

 

LISTA PRACODAWCÓW – PARTNERÓW 

dla kierunku INśYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH 

 

 

 

1. Mostostal Siedlce Sp. z o.o. 

2. Altrad-Mostostal Siedlce Sp. z o.o. 

3. Stadler Polska Sp. z o.o. 

4. Valmont Polska Sp. z o.o. 

5. Bozamet Sp. z o.o. 

6. Addit Sp. z o.o. 

7. Fabryka Narzędzi Skrawających Fenes S.A., Siedlce 

 


