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Współpraca związana z praktykami 

zawodowymi, dyplomowymi, 

absolwenckimi, a także pracami 

dyplomowymi

dr inż.  Adam Zalewski

Pełnomocnik Dziekana WIP

ds. praktyk zawodowych

praktyki_wip@wp.pl , pok. ST402
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Rozwijanie bazy firm oferujących 

praktyki naszym studentom

 Liczy 315 pozycji!

 Dostępna na hasło dla naszych studentów

 Podzielona tematycznie

 Łatwa lokalizacja

 Bezpośredni kontakt

 Możliwość weryfikacji na podstawie ankiet
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Współpraca w zakresie ofert 

praktyk

 Rekomendacja bezpośrednia (strony www, e-
mail, rozmowy)

 Wizyty w firmach (Blachy Pruszyński, Gerda 
Hydomat, Trumpf Huettinger, AVON, …)

 Współtworzenie planów praktyk

 Dostosowano dokumenty zaliczenia praktyk, 
aby obserwować statystyki (jak student trafił 
do firmy)
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Ankiety
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ANKIETA PRACODAWCY
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 234 pozycje (na około 800 studentów)

 Oceny punktowe niestety nie są zbyt 

miarodajne (zwykle wysokie)

Ocena punktowa pracodawcy dotyczyła

1. Wiedza Studenta

a) techniczna

b) konstrukcyjna

c) technologiczna

d) informatyczna

e) organizacyjna

f) inna (jaka?)

2. Podejście Studenta do praktyk

a) umiejętność pracy w zespole

b) zdolność rozwiązywania problemów

c) samodzielność

d) organizacja miejsca pracy

e) odpowiedzialność

f) inne (jakie?)
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Ocena opisowa pracodawcy dotyczyła

a) Gdybym mógł/a zatrudnić studenta, to dlaczego? 

b) Co było mocną stroną studenta?

c) Czego zabrakło w postawie studenta, aby go 

zatrudnić na stałe (gdyby były takie możliwości 

teoretyczne)?

d) Co było słabą stroną studenta?

e) Uwagi 
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ANKIETA STUDENTA O PRAKTYCE 
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 223 pozycje (na około 800 studentów)

 Oceny punktowe niestety nie są zbyt 
miarodajne (zwykle wysokie)

 Możliwość weryfikacji bazy danych 
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ANKIETA STUDENTA O PRAKTYCE

a) Jak Pan/i ocenia odbytą praktykę zawodową pod 

względem następujących elementów?

1. Przygotowanie do zawodu

2. Nabycie praktycznych umiejętności

3. Pomoc opiekuna praktyki z ramienia firmy, w 

której realizowano praktyki

4. Baza (zaplecze techniczne i organizacyjne), 

jaką dysponował organizator praktyk

b) Jakie zmiany wprowadził(a)by Pan/i w programie 

praktyk, aby dostosować je do potrzeb rynku?

c) Ogólna ocena praktyki zawodowej

d) Czy polecił(a)by Pan/i innym Studentom miejsce, w 

którym realizował/a Pan/i praktyki? 9

Studenci realizują prace dyplomowe 

i inne projekty…
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Zajmuje to nawet kilkaset godzin pracy studenta i kilkanaście (może 

więcej) godzin pomocy promotora
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CAD/CAE/CAM/CNC - wyzwania

Często są to zaawansowane 
rozwiązania
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Związane z analizami i obliczeniami
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Powinny odnosić się do współczesnych 
trendów i wymagań

Wykonywanie projektów wynikających 

z realnych potrzeb przemysłu może być 

szansą dla obu stron
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Prace dyplomowe i przejściowe we 

współpracy z firmami

 Około 300 PD i PP rocznie

 Brak dokładnych danych o powiązaniach z 
przemysłem, współczesne narzędzia 
analityczne (APD) nie zawierają 
odpowiednich parametrów;

 Wydaje się zauważalny wzrost;

 Dostosowano dokumenty zaliczenia praktyk 
aby obserwować statystyki
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Dziękuję za uwagę
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