
Program Praktyki Dyplomowej - dotyczy naboru studentów 2017/2018 i wcześniejszych 

Kierunek: Inżynieria Środowiska 

Studia I stopnia, specjalność: Inżynieria Ochrony Środowiska/Wentylacja i Klimatyzacja 

 

1. Założenia programowe: Praktyka Dyplomowa trwa łącznie 3 miesiące. 

 

2. Celem praktyki dyplomowej jest: 

 wdrażanie do wykonywania zadań zawodowych na stanowisku pracy, 

 praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w Państwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej w Kaliszu, 

 kształcenie dobrej organizacji własnej pracy, 

 doskonalenie się w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków 

zawodowych, 

 zbieranie, za zgodą kierownictwa zakładu pracy, materiałów i informacji do pracy 

dyplomowej. 

 

3. Praktykę dyplomową zalicza opiekun praktyk na podstawie dziennika praktyk, który 

zawiera: 

 potwierdzenie terminowego rozpoczęcia praktyki w zakładzie, 

 opinię zakładowego opiekuna praktyki, 

 opis realizacji efektów kształcenia/uczenia się, 

 samoocenę z odbytej praktyki oraz realizacji jej celów, 

 konspekt wykonywany przez student, prezentujący temat pracy dyplomowej oraz 

zebrane materiały i informacje, 

 opinię promotora pracy dyplomowej na temat zgodności konspektu z realizacją celów 

praktyki. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Program Praktyki Dyplomowej –dotyczy naboru studentów 2018/2019 i późniejszych 

Kierunek: Inżynieria Środowiska 

Studia I stopnia, specjalność: Inżynieria Ochrony Środowiska/Wentylacja i Klimatyzacja 

 

1. Założenia programowe: Praktyka Dyplomowa trwa łącznie 6 miesięcy. 

 

2. Celem praktyki dyplomowej jest: 

 wdrażanie do wykonywania zadań zawodowych na stanowisku pracy, 

 praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w Państwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej w Kaliszu/Akademii Kaliskiej (od 1.10.2020r.) 

 kształcenie dobrej organizacji własnej pracy, 

 doskonalenie się w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków 

zawodowych, 

 zbieranie, za zgodą kierownictwa zakładu pracy, materiałów i informacji do pracy 

dyplomowej. 

 

3. Praktykę dyplomową zalicza opiekun praktyk na podstawie dziennika praktyk, który 

zawiera: 

 potwierdzenie terminowego rozpoczęcia praktyki w zakładzie, 

 opinię zakładowego opiekuna praktyki, 

 opis realizacji efektów kształcenia/uczenia się, 

 samoocenę z odbytej praktyki oraz realizacji jej celów, 

 konspekt wykonywany przez student, prezentujący temat pracy dyplomowej oraz 

zebrane materiały i informacje, 

 opinię promotora pracy dyplomowej na temat zgodności konspektu z realizacją celów 

praktyki. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Program Praktyki Dyplomowej 

Kierunek: Inżynieria Środowiska 

Studia II stopnia, specjalność: Powietrze, Woda i Ścieki 

 

1. Założenia programowe: Praktyka Dyplomowa trwa łącznie 3 miesiące. 

 

2. Celem praktyki dyplomowej jest: 

 wdrażanie do wykonywania zadań zawodowych na stanowisku pracy, 

 praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w Państwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej w Kaliszu/Akademii Kaliskiej (od 1.10.2020r.) 

 kształcenie dobrej organizacji własnej pracy, 

 doskonalenie się w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków 

zawodowych, 

 zbieranie, za zgodą kierownictwa zakładu pracy, materiałów i informacji do pracy 

dyplomowej. 

 

3. Praktykę dyplomową zalicza opiekun praktyk na podstawie dziennika praktyk, który 

zawiera: 

 potwierdzenie terminowego rozpoczęcia praktyki w zakładzie, 

 opinię zakładowego opiekuna praktyki, 

 opis realizacji efektów kształcenia/uczenia się, 

 samoocenę z odbytej praktyki oraz realizacji jej celów, 

 konspekt wykonywany przez student, prezentujący temat pracy dyplomowej oraz 

zebrane materiały i informacje, 

 opinię promotora pracy dyplomowej na temat zgodności konspektu z realizacją celów 

praktyki. 

 

 

 

 

 


