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Regulamin zaliczania praktyk zawodowych na kierunku budownictwo 
 

Uwagi ogólne 
 

§1 

1. Student kierunku budownictwo zobowiązany jest do zaliczenia na ocenę wszystkich 
praktyk zawodowych przewidzianych planem studiów, zgodnie z zasadami 
określonymi w kartach praktyk. 

2. W przypadku praktyki zawodowej nr I istnieje moŜliwość jej zaliczenia, całkowitego 
lub częściowego, w oparciu o kompetencje zdobyte poza uczelnią, na zasadach 
określonych w §2 i 3. 

3. Studenci studiów niestacjonarnych pracujący zawodowo (konieczne jest 
udokumentowanie zatrudnienia w okresie, który uniemoŜliwia uczestnictwo 
w praktyce) mogą zaliczyć praktykę zawodową nr II na zasadach określonych 
w §4 i 5. 

4.  Osoby niepełnosprawne w stopniu uniemoŜliwiającym udział w praktykach mogą 
ubiegać się o ustalenie indywidualnego sposobu zaliczenia praktyki, jednakŜe muszą 
osiągnąć podstawowy zakres  efektów kształcenia.  

5. Praktyka zawodowa nr II moŜe być zaliczona przez Izbę InŜynierów Budownictwa 
jako część praktyki wymaganej do uzyskania uprawnień budowlanych. „Warunkiem 
zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w 
pracach projektowych albo pełnieniu funkcji technicznych na budowie pod 
kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 
W przypadku pracy za granicą – pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia 
odpowiednie w danym kraju.”  
W celu zaliczenia ww. praktyki do uprawnień budowlanych, naleŜy skontaktować się 
z Warmińską-Mazurską Okręgową Izbą InŜynierów Budownictwa, aby otrzymać 
„KsiąŜkę praktyki zawodowej”. Jest to dokument prowadzony niezaleŜnie do 
dziennika praktyk obowiązującego w Instytucie Politechnicznym. 

6. Ubieganie się o alternatywny sposób zaliczania praktyki zawodowej nr I lub II, 
wymaga pisemnego wniosku studenta z niezbędnymi załącznikami dokumentującymi 
jego zatrudnienie i uzyskane kompetencje, zaopiniowanego  przez opiekuna praktyk. 
Decyzje podejmuje Dyrektor Instytutu.  
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Praktyka zawodowa nr I 
zasady alternatywnego sposobu zaliczania 

 
§2 

Studenci rekrutowani przed 2012 rokiem 

1. W przypadku studentów rekrutowanych przed 2012 rokiem, konieczne jest spełnienie 
dwóch niŜej wymienionych wymagań: 

a)   Student musi uczestniczyć w dwóch zajęciach terenowych opisanych w karcie 
przedmiotu, opracować sprawozdanie i je zaliczyć. 

b)   Zajęcia praktyczne mogą być zaliczone w oparciu o kompetencje uzyskane w trakcie 
pracy zawodowej lub wcześniej odbytych praktyk (okres od odbycia praktyki nie 
moŜe przekraczać 4 lat), po udokumentowaniu wykonania prac zgodnych z zakresem 
praktyki, opisanych w karcie przedmiotu. 

 
§3 

 
Studenci rekrutowani w 2012 roku i latach późniejszych 

1. Zaliczenie praktyki nr I w oparciu o kompetencje nabyte poza uczelnią jest moŜliwe na 
pisemny wniosek studenta, zawierający w załączeniu dokumenty potwierdzające 
uzyskanie efektów kształcenia opisanych w karcie praktyki. 

2. Studenci którzy mogą udokumentować osiągnięcie tylko części efektów kształcenia, 
muszą odbyć część praktyki w wymiarze ustalonym z instytutowym opiekunem praktyk.  

3. W przypadku studentów studiów niestacjonarnych, pracujących w branŜy nie związanej 
z budownictwem, student w trybie indywidualnym zobowiązany jest do 
udokumentowania 10 dni zajęć w firmie budowlanej1 (dziennik praktyk) w okresie 
semestru III i IV oraz sporządzenia opracowania na temat ustalony z opiekunem praktyk 
– dotyczący zakresu realizowanej praktyki.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Firma budowlana – firma zajmująca się realizacją obiektów kubaturowych lub liniowych albo firma 

zajmująca się realizacją projektów architektoniczno - konstrukcyjnych w zakresie budownictwa 
kubaturowego lub liniowego. 
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Zasady zaliczenia praktyki zawodowej nr II  
na kierunku budownictwo dla studentów pracujących 

 
§4 

Studenci rekrutowani przed 2012 rokiem 

1. Studenci pracujący w firmie budowlanej na stanowisku robotniczym – mogą mieć 
zaliczona praktykę zawodową nr II na podstawie opracowania projektowego 
problemu inŜynierskiego dla danej firmy, wykonanego pod nadzorem. inŜyniera 
z uprawnieniami budowlanymi. Temat i zakres opracowania wymaga wcześniejszej 
akceptacji instytutowego opiekuna praktyk. 
Wymagane jest przedłoŜenie sprawozdania, przed komisją powołaną przez Dyrektora 
Instytutu, z opisem wykonywanych czynności w ramach praktyki zawodowej II.  

  
2. Studenci pracujący w firmie budowlanej na stanowisku kierowniczym -  mogą mieć 

zaliczoną praktykę zawodową nr II na podstawie sprawozdania z prac inŜynierskich 
wykonywanych przez studenta w firmie lub opracowania projektowego problemu 
inŜynierskiego dla danej firmy, wykonanego pod nadzorem inŜyniera 
z uprawnieniami budowlanymi. Temat i zakres opracowania wymaga wcześniejszej 
akceptacji instytutowego opiekuna praktyk.  
Wymagane jest przedłoŜenie sprawozdania, przed komisją powołaną przez Dyrektora 
Instytutu, z opisem wykonywanych czynności w ramach praktyki zawodowej II.  

 
3. Studenci pracujący w firmach spoza branŜy budowlanej – mogą zaliczyć praktykę 

zawodową nr II po spełnieniu dwóch niŜej wymienionych warunków: 

a) Odbycie i udokumentowanie w dzienniku praktyk co najmniej 25 dni zajęć 
w firmach budowlanych, zgodnie z zakresem określonym w karcie praktyki 
 i uzgodnionych z opiekunem praktyk. Czas realizacji - od semestru V do VII. 

b) Opracowanie projektowe problemu inŜynierskiego dla dowolnej firmy 
budowlanej, wykonane pod nadzorem inŜyniera z uprawnieniami budowlanymi 
Temat i zakres opracowania wymaga wcześniejszej akceptacji instytutowego 
opiekuna praktyk. 

Wymagane jest przedłoŜenie sprawozdania, przed komisją powołaną przez Dyrektora 
Instytutu, z opisem wykonywanych czynności w ramach praktyki zawodowej II.  
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§5 

Studenci rekrutowani w roku 2012 i latach późniejszych 

1. Studenci pracujący w firmie budowlanej – mogą mieć zaliczoną praktykę zawodową 
nr II całkowicie lub częściowo na pisemny i udokumentowany wniosek, zawierający 
świadectwa pracy, opis wykonywanych prac i inne dokumenty poświadczające 
osiągnięcie kompetencji opisanych w karcie przedmiotu. W przypadku nie spełniania 
wszystkich wymogów praktyki moŜe być zalecone jedno lub dwa niŜej wymienione 
działania; decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor  Instytutu na wniosek opiekuna 
praktyk. 

a) Zdobycie brakujących kompetencji w ramach dodatkowej pracy (umowa o pracę, 
umowa zlecenie, wolontariat) wykonanej na rzecz swojego lub innego zakładu 
branŜy budowlanej, pod nadzorem inŜyniera z uprawnieniami budowlanymi 
i udokumentowane w dzienniku praktyk. Okres realizacji - od semestru V do VII. 

b) Wykonanie opracowania projektowego problemu inŜynierskiego dla danej firmy, 
wykonanego pod nadzorem inŜyniera z uprawnieniami budowlanymi. Temat 
i zakres opracowania wymaga wcześniejszej akceptacji instytutowego opiekuna 
praktyk. 

Zaliczenia praktyki, w oparciu o złoŜone dokumenty i zaopiniowane przez opiekuna 
sprawozdanie,  dokonuje komisja powołana przez Dyrektora Instytutu.  

 
2. Studenci pracujących w firmie nie związanej z budownictwem - mogą zaliczyć 

praktykę zawodową nr II po spełnieniu dwóch niŜej wymienionych warunków: 

a) Odbycie i udokumentowanie w dzienniku praktyk co najmniej 30 dni zajęć 
w firmach budowlanych, zgodnie z zakresem określonym w karcie praktyki 
 i uzgodnionych z opiekunem praktyk. Czas realizacji - od semestru V do VII. 

b) Opracowanie projektowe problemu inŜynierskiego dla dowolnej firmy 
budowlanej, wykonane pod nadzorem inŜyniera z uprawnieniami budowlanymi 
Temat i zakres opracowania wymaga wcześniejszej akceptacji instytutowego 
opiekuna praktyk. 

Wymagane jest przedłoŜenie sprawozdania, przed komisją powołaną przez Dyrektora 
Instytutu, z opisem wykonywanych czynności w ramach praktyki zawodowej II.  

 
 
 


