REGULAMIN
praktyk zawodowych i dyplomowych
Wydział Fizyki Technicznej Politechnika Poznańska
Niniejszy Regulamin dotyczy obowiązkowych praktyk przewidzianych w planach
studiów i programach nauczania obowiązujących na I i II stopniu kształcenia,
uchwalonych przez Radę Wydziału Fizyka Techniczna dla kierunku fizyka techniczna
i edukacja techniczno-informatyczna.
Postanowienia Ogólne
1. Celem praktyki studenckiej jest zdobycie praktycznej znajomości zagadnień
związanych z kierunkiem studiów.
2. W wyniku realizacji zadań związanych z odbyciem praktyki student powinien
uzyskać efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych zapisanych w Karcie Opisu Modułu Kształcenia dla danego
rodzaju praktyki.
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obowiązkowemu zaliczeniu. Zaliczenie praktyk jest warunkiem zaliczenia
danego semestru studiów.
4. Rodzaj praktyki, okres trwania, semestr studiów, na którym praktyka powinna
być zrealizowana, jak również liczbę punktów ECTS określa plan studiów.

Organizacja praktyk
Praktyki zawodowe organizowane są po II roku studiów stacjonarnych I stopnia.
Trwają 4 tygodnie i odbywają się w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień.
Harmonogram organizacyjny jest następujący:
1. W miesiącu marcu odbywa się zebranie informacyjne pełnomocnika ds.
praktyk ze studentami II roku, gdzie zostają przedstawione terminy praktyk,
informacja o tym, że należy poszukać firmy w obrębie swego miejsca
zamieszkania, informacja o ubezpieczeniu studenta na okres praktyki oraz
rozdane zostają porozumienia w sprawie praktyk zawodowych do wypełnienia
przez wybraną firmę (oryginał zostaje w firmie, kopia jest na WFT.
2. Do końca maja każdego roku starostowie grup przedstawiają pełnomocnikowi
ds. praktyk listę studentów z informacją o miejscu i terminie praktyk.

3. W czerwcu każdego roku następuje grupowe ubezpieczenie studentów od
NW.
4. Studenci z poza Poznania, którzy odbywają praktykę zawodową w Poznaniu
mogą być zakwaterowani na okres praktyki w akademiku PP na swój koszt.
5. Możliwa jest praktyka zawodowa wykonywana za granicą. Porozumienie w
sprawie praktyk jest wówczas tłumaczone przez tłumacza przysięgłego w
języku kraju, do którego udaje się student. WFT nie pokrywa kosztów pobytu
studenta.
6. Zaliczenie w postaci wpisu do indeksu odbywa się na początku października
każdego roku na podstawie sprawozdania z praktyk.
Praktyki dyplomowe odbywają się po IV roku (II stopień kształcenia) studiów i są
obowiązkowe dla wszystkich studentów. Odbywają się one w zakładach WFT i IFM
PAN gdzie student wykonuje pracę magisterską pod opieka promotoa pracy
magisterskiej lub opiekuna pracy magisterskiej. Trwają 4 tygodnie i odbywają się od
lipca do września.
Wszyscy studenci są na okres praktyki ubezpieczeni. Zaliczenie praktyk
dyplomowych dokonuje bezpośredni opiekun pracy magisterskiej studenta.

