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Program Ramowy Praktyki Dyplomowej
Plan praktyki
Studenci IV roku studiów w Instytucie Technologii i Edukacji zobowiązani są, zgodnie
z programem studiów i ustawą o szkolnictwie wyŜszym, do odbycia 4–tygodniowej praktyki
związanej z kierunkiem studiów, przed upływem terminu rozliczenia semestru VIII.
Cel praktyki
Celem ogólnym praktyki jest zapoznanie studentów z rzeczywistością produkcyjną w zakładach
przemysłowych. Studenci powinni zostać zapoznani z funkcjonowaniem działów projektowych i
konstrukcyjnych oraz zasadami tworzenia dokumentacji technicznej produktów, a w tym
dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej.
Studenci w trakcie praktyki powinni zapoznać się z zasadami funkcjonowania systemów
zapewnienia jakości, pracą działów kontroli jakości i badań odbiorczych oraz działu głównego
technologa.
Zalecane obszary zagadnień
W trakcie praktyki zaleca się:
• poznanie zasad funkcjonowania komórki/działu kontroli jakości i prób odbiorczych,
• zapoznanie z obiegiem dokumentów w tych działach,
• włączenie w prace działu konstrukcyjnego i/lub technologicznego,
• zapoznanie się ze strukturą dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej produktu oraz
procedurami ich przygotowania,
• zapoznanie z pracą komórki utrzymania ruchu,
• zapoznanie z funkcjonowaniem działu zaopatrzenia materiałowego.
Miejsce praktyki:
Student odbywa praktykę w przedsiębiorstwach przemysłowych wykorzystujących technologie
wytwarzania i przetwarzania metali, ceramiki lub tworzyw sztucznych, ze szczególnym
wskazaniem na firmy wykorzystujące technologie próŜniowo-plazmowe lub inne technologie
obróbki powierzchni.
W szczególnych przypadkach praktyka moŜe być realizowana w laboratoriach Politechniki
Koszalińskiej.
Dla potrzeb specjalności podpisano umowy/porozumienia z:
• Zakład Techniki PróŜniowej TEPRO S.A. Koszalin, ul. Przemysłowa 3
• KOSPEL S.A. Koszalin,
• Jaan Automotive Glass sp. z o.o., Koszalin

Harmonogram realizacji praktyki
Do działań związanych z realizacją praktyki naleŜy:
• ustalenie programu praktyki z kierownikiem praktyk zawodowych i zakładem pracy,
• wykonanie niezbędnych badań medycznych i szczepień, o ile jest to wymagane przez
zakład,
• przedłoŜenie przez studenta waŜnej polisy ubezpieczenia NW lub wykupienie takiego
ubezpieczenia na okres odbywania praktyki,
• podpisanie porozumienia przez przedstawiciela zakładu pracy i Zastępcy Dyrektora
Instytutu,
• odbycie praktyki w ustalonym terminie,
• potwierdzenie na sprawozdaniu odbycia praktyki przez zakład pracy,
• dostarczenie sprawozdania z praktyki,
• zrealizowanie zadań postawionych przez promotora i kierownika praktyk zawodowych,
• zaliczenie praktyki na podstawie: podpisanego porozumienia, potwierdzenia odbycia
praktyki i uzyskania pozytywnej oceny z odbytej praktyki.

