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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 
  

 

Nazwa przedmiotu 
 

Praktyka zawodowa Work experience 

Kod przedmiotu WCYIJCSI_PrZ 

Język wykładowy polski 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Forma studiów studia stacjonarne/niestacjonarne 

Poziom studiów studia pierwszego stopnia 

Rodzaj przedmiotu   

Obowiązuje od 
naboru 

2022/2023 

Forma zajęć, liczba 
godzin/rygor, razem 

godz., pkt ECTS 

 

semestr 
(x egzamin,   + zaliczenie,   # projekt) punkty 

ECTS razem wykłady ćwiczenia laboratoria projekt seminarium 

VI 4 tyg.+     160 godz.    4.0 

razem           4.0 

Przedmioty 
wprowadzające 

 

 

Brak przedmiotów kształcenia wprowadzających 

Semestr/kierunek 
studiów 

semestr VI / Informatyka / wszystkie specjalności 

Autor dr inż. Dariusz Pierzchała 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za przedmiot 

Wydział Cybernetyki 

Skrócony opis 
przedmiotu 

 

 

Celem praktyki jest zapoznanie się z działaniem pionu informatyki na poziomie organizacyjnym i/lub 
technicznym. 
W ramach studiów I stopnia (inżynierskich) na kierunku „informatyka” praktyka zawodowa realizowana jest w 
wymiarze 4 tygodni (160 godzin). Za odbycie i zaliczenie praktyki student otrzymuje 4 pkt. ECTS. Zasady 
odbywania praktyk zawodowych na kierunku „informatyka” określone są w Regulaminie odbywania praktyk 
studenckich, obowiązującym na Wydziale Cybernetyki WAT. 

Pełny opis 
przedmiotu 

(treści programowe) 

 

lp. 
Semestr II 

temat/tematyka zajęć 

liczba godzin 

wkł. ćw. lab. prj. sem. 

1 Zapoznanie z organizacją, struktura i ładem korporacyjnym instytucji;     8    

2 

Realizacja zadań w komórkach pionu informatyki w zakresie obejmującym: 
-rozwiązania administrowania sieciami/systemami teleinformatycznymi/systemów 
informatycznymi; 
-rozwiązania dotyczące projektowanie i użytkowanie systemów informatycznych; 
-konfiguracje systemów bazodanowych, systemów operacyjnych i urządzeń (komputerów, 
urządzeń sieciowych). 

     132   

3 Prowadzenie dzienniczka praktyk      20   

Razem      160   

Literatura podstawowa: 
 

 

 

 

 

 

  uzupełniająca: 
 

 

 

 

Efekty uczenia się 

 

Symbol Efekty kształcenia 
odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

WUK 

Wiedza, umiejętności i kompetencje 
dotyczące wykorzystania wiedzy 
teoretycznej w praktyce oraz 
współdziałania w zespole. 

K_W06  K_W08  K_W09  K_W10  K_W11  K_W12  K_W13  K_W14  
K_W17  K_U05  K_U06  K_U07  K_U08  K_U09  K_U10  K_U11  
K_U12  K_U13  K_U14  K_U15  K_U16  K_U17  K_K01  K_K02  

K_K03  K_K04  K_K05   
 

  

  
 

Metody i kryteria 
oceniania 

(sposób sprawdzania 
osiągnięcia przez 

studenta 
zakładanych efektów 

uczenia się) 

1. Praktyka zawodowa powinna być zrealizowana i zaliczona najpóźniej do zakończenia sesji poprawkowej 
semestru, w którym zgodnie z planem studiów praktyka podlega zaliczeniu. 
2.Zaliczenia praktyki dokonuje opiekun praktyki w terminie 14 dni od jej zakończenia. 
3.Zaliczenie praktyki student uzyskuje po spełnieniu łącznie następujących warunków:  
a)odbycie praktyki w ustalonym terminie i zgodnie z programem praktyki;  
b)uzyskanie pozytywnej opinii od opiekuna praktyk z ramienia instytucji;  
c)uzyskanie wpisu od opiekuna praktyk z ramienia wydziału do dziennika praktyki oraz protokołu zaliczeniowego 
praktyk w systemie USOS. 



4.W przypadku, gdy porozumienie o praktyce nie jest zawarte przed jej rozpoczęciem lub nie jest dostarczone w 
wymaganym terminie, praktyka nie będzie zaliczona. 
5.Niedotrzymanie terminu zaliczenia praktyki skutkuje niezaliczeniem praktyki. 
6.Niezaliczenie praktyki jest jednoznaczne z niezaliczeniem semestru, w którym, zgodnie z planem studiów, 
praktyka ma być zrealizowana. 
7.W uzasadnionym przypadku niezaliczenia praktyki zawodowej przez studenta w określonym terminie, dziekan na 
pisemny wniosek studenta, może ustalić inny termin realizacji praktyki i wyznacza opiekuna praktyki. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy 

studenta) 

 

SEMESTR 2 

Aktywność 

Obciążenie studenta 

Liczba 
godzin 

Liczba 
ECTS 

Udział w wykładach   

Udział w laboratoriach   

Udział w ćwiczeniach   

Udział w projektach 160 4.0 

Udział w seminariach   

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów     

Samodzielne przygotowanie do laboratoriów   

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń     

Samodzielna realizacja projektu     

Samodzielne przygotowanie do seminariów     

Udział w konsultacjach     

Przygotowanie do egzaminu     

Przygotowanie do zaliczenia     

Udział w egzaminie / kolokwium   

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 160 4.0 

Zajęcia z udziałem nauczycieli   

Zajęcia powiązane z działalnością naukową   

Zajęcia o charakterze praktycznym 160 4.0 
 

  

  

  

  

autor kierownik jednostki organizacyjnej 
odpowiedzialnej za przedmiot 

  

  

dr inż. Dariusz Pierzchała dr hab. inż. Nowicki Tadeusz 

  tytuł, stopień naukowy, imię, NAZWISKO, podpis     tytuł, stopień naukowy, imię, NAZWISKO, podpis   
 

 


