
 

KARTA PRZEDMIOTU 

I. Informacje ogólne 

1) Nazwa przedmiotu: 
PRAKTYKA 

2) Forma studiów: 
STUDIA STACJONARNE 

3) Kod przedmiotu: 
kier. – forma – tryb – nazwa przedmiotu – rodzaj zajęć – semestr/semestry 
WZ-S-L-P-ĆW-6 

4) Wydział:  
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA 

5) Kierunek: 
WZORNICTWO 

6) Profil: 
OGÓLNOAKADEMICKI 

7) Rodzaj studiów: 
PIERWSZEGO STOPNIA Z TYTUŁEM LICENCJATA 

8) Nazwa jednostki uczelnianej realizującej przedmiot: 
- 

II. Informacje o przedmiocie 

1) Semestr/y: 
6 

2) Liczba punktów ECTS: 
0 

3) Poziom przedmiotu: 

PODSTAWOWY 

4) Typ przedmiotu: 
OBOWIĄZKOWY 

5) Język wykładowy: 
POLSKI 

III. Forma zajęć 

1) Forma zajęć: 
WYKŁADY, ĆWICZENIA, KONSULTACJE 

2) Liczba godzin w semestrze: 
80 (praktyki zawodowe realizowane są w okresie wakacyjnym przez studentów po zaliczonym pierwszym 
roku studiów I stopnia) 

3) Liczba godzin w tygodniu: 
- 



 

IV. Wymagania wstępne 

Praktyka może być podjęta dopiero po akceptacji przez Kierownika Katedry miejsca przeprowadzenia 

praktyk i ramowego programu przebiegu praktyki oraz po uzyskaniu zgody podmiotu, w którym praktyka 

będzie realizowana. 

V. Cele, treści merytoryczne, metody dydaktyczne, efekty uczenia się i ich weryfikacja 

1) Cel przedmiotu: 

KOD CELU 
PRZEDMIOTOWEGO 

TREŚĆ 
KOD SPEŁNIANEGO 

EFEKTU 
PRZEDMIOTOWEGO 

C01 Celem przedmiotu jest wprowadzenie do praktycznego 
wykonywania zawodu projektanta.  

EP_U01 
EP_U02 

C02 Celem przedmiotu jest zdobycie umiejętności zastosowania 
wiedzy teoretycznej zdobytej podczas studiów i jej integracji z 
praktyką zawodową. 

EP_U01 
EP_U02 

C03 Celem przedmiotu jest zdobycie doświadczenia w 
indywidualnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków 
zawodowych, zapoznanie się z zasadami organizacji pracy oraz 
kształtowanie wysokiej kultury pracy. 

EP_U02 
EP_U03 
EP_U04 

2) Treści merytoryczne przedmiotu: 

Miejsce realizowania obowiązkowych praktyk zawodowych jest weryfikowane pod kątem zgodności z 

kierunkiem oraz przydatności w procesie edukacyjnym studenta. Praktyka realizowana jest w okresie 

wolnym od zajęć dydaktycznych w wymiarze 80 godzin. Wszelkie sprawy związane z organizacją i  

przebiegiem praktyk reguluje Regulamin Praktyk. Student zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka 

praktyk. Dokument ten zawiera relację z przebiegu stażu z opisem wszystkich działań, każdego dnia. 

Po odbyciu praktyk przez studenta, dydaktycy oceniają ich przebieg w toku dyskusji z praktykantem. Ocenie 

podlega poszerzenie wiedzy w zakresie umiejętności projektowych, procesów produkcyjnych, kompetencji 

interpersonalnych. Sprawdzianem osiągniętych efektów uczenia się jest również wdrożenie zdobytej wiedzy 

do realizacji kolejnych  zadań projektowych podejmowanych w pracowni. 

3) Metody dydaktyczne: 

Na metody dydaktyczne składają się ćwiczenia warsztatowe, wykłady, prezentacje, konsultacje, korekty 

indywidualne i dyskusje grupowe dotyczące realizowanych zadań, ćwiczeń i prac. 

4) Kierunkowe efekty uczenia się: 

KOD EFEKTU 
KIERUNKOWEGO 

OPIS EFEKTU KIERUNKOWEGO 

K_U13 Potrafi komunikować się za pomocą terminologii, związanej z działalnością 
projektową. 

K_U19 Potrafi współdziałać w zespole projektowym oraz w zespole interdyscyplinarnym. 

 

  



 

5) Przedmiotowe efekty uczenia się i metody ich weryfikacji: 

WIEDZA 
zna i rozumie: 

OPIS EFEKTU PRZEDMIOTOWEGO KOD EFEKTU 
PRZEDMIO-
TOWEGO 

ODNIESIENIE DO 
KIERUNKOWEGO 

EFEKTU  
UCZENIA SIĘ 

METODY WERYFIKACJI 

- - - - 

 

UMIEJĘTNOŚCI 
potrafi: 

OPIS EFEKTU PRZEDMIOTOWEGO KOD EFEKTU 
PRZEDMIO-
TOWEGO 

ODNIESIENIE DO 
KIERUNKOWEGO 

EFEKTU  
UCZENIA SIĘ 

METODY WERYFIKACJI 

Potrafi zweryfikować zdobytą wiedzę 
teoretyczną i umiejętności zdobyte 
podczas studiów. 

EP_U01 K_U13 
K_U19 

 

Na podstawie 
wypełnionego 
dzienniczka praktyk. 

Potrafi doskonalić zdolności planowania 
czasu pracy i jej organizacji, potrafi 
sprawnie komunikować się i współdziałać 
z zespołem pracowników. 

EP_U02 K_U13 
K_U19 

 

Na podstawie 
wypełnionego 
dzienniczka praktyk. 

Potrafi nawiązywać kontakty zawodowe, 
umożliwiające realizacje własnych prac 
projektowych. 

EP_U03 K_U13 
K_U19 

 

Na podstawie 
wypełnionego 
dzienniczka praktyk. 

Potrafi dokonać analizy rynku pracy, 
oczekiwań pracodawcy w zakresie 
wiedzy, umiejętności oraz kompetencji i 
odnieść je do własnych możliwości. 

EP_U04 K_U13 
K_U19 

 

Na podstawie 
wypełnionego 
dzienniczka praktyk. 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
jest gotów do: 

OPIS EFEKTU PRZEDMIOTOWEGO KOD EFEKTU 
PRZEDMIO-
TOWEGO 

ODNIESIENIE DO 
KIERUNKOWEGO 

EFEKTU  
UCZENIA SIĘ 

METODY WERYFIKACJI 

- - - - 

VI. Forma i warunki zaliczenia, kryteria oceny 

1) Forma zaliczenia: 
ZALICZENIE 

2) Warunki zaliczenia – jeśli przedmiot jest na zaliczenie: 

frekwencja (80 % obecności na zajęciach);  
aktywność (aktywność na zajęciach, realizacja i rozumienie zadań, śródsemestralne i końcowosemestralne 
przeglądy prac, zaliczenie pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.) 



 

3) Warunki zaliczenia z oceną – jeśli przedmiot jest na zaliczenie z oceną: 

ocena celująca – obecność studenta na zajęciach oraz wzorowa aktywność (aktywność na zajęciach, 
rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych  
i końcowosemestralnych przeglądów prac, zaliczenie pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.); 
ocena bardzo dobra – obecność studenta na zajęciach oraz bardzo dobra aktywność (aktywność na 
zajęciach, realizacja i rozumienie zadań, śródsemestralne i końcowosemestralne przeglądy prac, zaliczenie 
pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.); 
ocena plus dobry – obecność studenta na zajęciach oraz dobra aktywność (aktywność na zajęciach, 
rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych  
i końcowosemestralnych przeglądów prac, zaliczenie pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.); 
ocena dobry – obecność studenta na zajęciach, zadowalająca aktywność (aktywność na zajęciach, 
rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych  
i końcowosemestralnych przeglądów prac, zaliczenie pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.); 
ocena plus dostateczna – obecność studenta na zajęciach i przeciętna aktywność (aktywność na zajęciach, 
rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych  
i końcowosemestralnych przeglądów prac, zaliczenie pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.; 
ocena dostateczna – obecność studenta na zajęciach i niska aktywność (aktywność na zajęciach, rozumienie 
i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych  
i końcowosemestralnych przeglądów prac, zaliczenie pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.); 
ocena niedostateczna – nieobecność studenta na 20 % zajęć lub niedostateczna aktywność (aktywność na 
zajęciach, rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych  
i końcowosemestralnych przeglądów prac, zaliczenie pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.) 

4) Kryteria oceniania – jeśli przedmiot jest na ocenę: 

ocena celująca – obecność studenta na zajęciach oraz wzorowe zaliczenie egzaminu końcowego; 
ocena bardzo dobra – obecność studenta na zajęciach oraz bardzo dobre zaliczenie egzaminu końcowego; 
ocena plus dobry – obecność studenta na zajęciach oraz dobre rezultaty egzaminu końcowego; 
ocena dobry – obecność studenta na zajęciach, zadowalające rezultaty egzaminu końcowego; 
ocena plus dostateczna – obecność studenta na zajęciach i przeciętny poziom zaliczenia egzaminu 
końcowego; 
ocena dostateczna – obecność studenta na zajęciach i niski poziom zaliczenia egzaminu końcowego; 
ocena niedostateczna – nieobecność studenta na 20 % zajęć lub niedostateczny poziom egzaminu 
końcowego 

VII. Obciążenie pracą, punkty ECTS 

A. Obciążenie pracą sem. VI 

h 

razem 

h 

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach) 80 80 

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, 
kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury, przygotowanie 
pracy artystycznej, projektu, prezentacji itp.) 

0 0 

Razem 80 80 

B. Punkty ECTS   

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 0 0 

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 0 

Razem 0 0 



 

VIII. Spis zalecanych lektur 

1) Wykaz lektur podstawowych: 
- 

2) Wykaz lektur uzupełniających: 

- 

AUTOR OPRACOWANIA 

Rada Programowa Kierunku 


