Zarządzenie Dziekana nr W6/8/08-12 z dnia 16.02.2009 r.
w sprawie organizacji praktyk zawodowych
na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej

Na podstawie zarządzenia wewnętrznego 24/2006 Rektora wprowadzam następujący sposób
organizowania i odbywania praktyk zawodowych na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii.
1. Formy odbywania praktyk są następujące:
a) praktyki kierunkowe zbiorowe i indywidualne,
b) praktyki dyplomowe,
c) zajęcia terenowe objęte programem studiów,
d) wycieczki dydaktyczne – zajęcia nie objęte programem studiów.
2.

Do uzyskania dyplomu jest konieczne odbycie przez każdego studenta praktyk zawodowych w
wymiarze 60 dni roboczych – w przypadku studentów jednolitych studiów magisterskich lub 4 tygodni,
w przypadku studentów studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych. Liczba ta obejmuje
wszystkie wymienione wyżej formy praktyk.

3.

Praktyki kierunkowe na Wydziale odbywają się planowo w czasie wakacji na III roku studiów.
a) Studenci jednolitych studiów magisterskich oraz studiów I stopnia odbywają obowiązkowo:
- dwutygodniową (10 dni roboczych) praktykę kierunkową w odkrywkowym zakładzie
górniczym,
- dwutygodniową (10 dni roboczych) praktykę kierunkową w podziemnym zakładzie górniczym.
Praktyki te organizowane są przez Wydział. Odbycie zorganizowanej praktyki kierunkowej w
innym terminie wymaga wcześniejszej zgody Dziekana.
b) Studenci, którzy w przepisowym czasie nie odbyli (bez usprawiedliwienia) obowiązkowej praktyki
kierunkowej realizują ją w terminie późniejszym w charakterze kursu powtórkowego, bez
możliwości otrzymania zwrotu kosztów (por. pkt 9).
c) Istnieje możliwość odbycia praktyki kierunkowej w zakładzie górniczym znajdującym się w miejscu
zamieszkania studenta w trybie indywidualnym, po uzyskaniu wcześniejszej zgody pełnomocnika
dziekana ds. praktyk studenckich.
d) Studenci mają również możliwość odbycia dodatkowych praktyk kierunkowych w samodzielnie
wybranych zakładach pracy (zakłady górnicze, urzędy wojewódzkie, powiatowe, gminne, miejskie,
fundacje, inne firmy itp.). Miejsce odbywania tej praktyki oraz jej program zatwierdza, na wniosek
studenta, kierownik specjalności, a zgody na jej odbycie udziela pełnomocnik dziekana ds. praktyk
studenckich.
e) Pełnomocnik dziekana ds. praktyk studenckich, na podstawie opinii opiekuna specjalności, może
zaliczyć jako wymaganą praktykę kierunkową, udokumentowany staż pracy (w tym zagraniczny),
lub praktyki odbyte przed rozpoczęciem studiów.
f) Wszystkie praktyki kierunkowe są zaliczane na ocenę przez pełnomocnika dziekana ds. praktyk
studenckich, na podstawie pisemnych zaświadczeń o ich odbyciu przez studenta. Za zaliczenie
praktyk student otrzymuje 4 punkty ECTS.
g) Szczegółowe informacje dotyczące trybu przygotowań do odbycia praktyk kierunkowych,
warunków zaliczenia i refundacji kosztów odbywania praktyk będą przekazywane przez
pełnomocnika dziekana ds. praktyk studenckich.

4.

Praktyki dyplomowe odbywają studenci VIII (podczas wakacji), IX i X semestru jednolitych studiów
magisterskich, w wymiarze czasu niezbędnym do wykonania pracy dyplomowej. Studenci stacjonarnych
studiów II stopnia odbywają praktykę dyplomową w II i III semestrze, zaś studiów niestacjonarnych w
III i IV semestrze, w wymiarze czasu niezbędnym do wykonania pracy dyplomowej.
a) Decyzję o czasie trwania i miejscu praktyki podejmuje promotor pracy dyplomowej.
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b) Do czasu trwania praktyki dyplomowej może być wliczony okres prac laboratoryjnych lub badań
prowadzonych na uczelni.
c) Praktykę dyplomową zalicza promotor pracy dyplomowej.
5. Praktyki zagraniczne są realizowane i zaliczane na zasadach ustalanych każdorazowo przez Dziekana.
6.

Zajęcia terenowe objęte programem studiów są organizowane według poniższego schematu:
a) sem. IV - Podstawy geologii oraz Mineralogia i petrologia (2 dni) (uprawnieni do uczestnictwa w
nich są studenci, którzy zaliczyli kurs Mineralogia i petrologia),
b) sem. IV - Geologia złożowa i górnicza (2 dni) (uprawnieni do uczestnictwa w nich są studenci,
którzy zaliczyli kurs Geologia złożowa i górnicza),
c) sem. IV - Wiertnictwo (1 dzień)
d) sem. VI - Technika strzelnicza (2 dni),
e) sem. VI - BHP i Ratownicto górnicze (2 dni),
dla studentów jednolitych studiów magisterskich
f) sem. VII - BHP (1 dzień),
g) sem. IX - Ratownictwo górnicze (1 dzień) (tylko dla specjalności Eksploatacja Podziemna
i Odkrywkowa Złóż)

7.

Wycieczki dydaktyczne mogą się odbywać jedynie za zgodą Dziekana.
a) Wniosek o zgodę na przeprowadzenie zajęć składa prowadzący na początku semestru.
b) Do wniosku należy dołączyć: program zajęć, listę studentów, preliminarz ze wskazaniem pozycji,
które mają być finansowane ze środków Wydziału, sposób odrobienia zajęć dydaktycznych w dniu
wyjazdu.
c) Prowadzący zajęcia odpowiada za ich prawidłowe i terminowe rozliczenie.

8.

Zaliczenie wszystkich form praktyk i zajęć terenowych podlega zaliczeniu na ocenę i wpisowi do
indeksu.

9. Zwrot kosztów poniesionych przez studentów, dotyczy wyłącznie praktyk kierunkowych
organizowanych przez Wydział, dla studentów studiów stacjonarnych:
a) diety wg obowiązującej w Politechnice Wrocławskiej stawki – za dni robocze odbywania praktyk,
b) dzienny koszt zakwaterowania – w wysokości nie przekraczającej 1/30 średniej miesięcznej
odpłatności w domu studenckim Politechniki Wrocławskiej,
c) koszty przejazdu na praktyki i z powrotem, od miejsca zamieszkania do miejsca jej odbywania – na
podstawie przedstawionych biletów, uwzględniających obowiązujące studentów ulgi,
d) w przypadku zamieszkiwania w odległości umożliwiającej codzienne dojazdy od miejsca stałego
zamieszkania do miejsca odbywania praktyki nie będą zwracane diety i koszty zakwaterowania,
e) wypłata ww. należności nastąpi po zaliczeniu praktyk.
10. Wydział nie pokrywa kosztów praktyk dyplomowych.
11. Wydział nie pokrywa diet uczestników zajęć terenowych i wycieczek dydaktycznych. Koszty transportu
na zajęcia terenowe i wycieczki dydaktyczne Wydział pokrywa zależnie od posiadanych środków.
12. Udział w praktykach zawodowych wymaga posiadania przez studenta ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków (NW). Można w tym celu wykorzystać ubezpieczenie oferowane przez
uczelnię lub inne. Brak ubezpieczenia jest równoznaczny z niedopuszczeniem studenta do odbywania
zorganizowanych praktyk zawodowych.
13. Przypomina się studentom, że zgodnie z § 18 pp. 1 i 11 Regulaminu Studiów, istnieje możliwość
ubiegania się o urlop zawodowy celem realizacji praktyk w ramach programów międzynarodowych.
14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
15. Traci moc zarządzenie Dziekana nr W6/6/05-08 z dnia 15.04.2008 r.
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