
Mini poradnik dotyczący praktyk zawodowych w r.a.2021/2022 na SiMR PW 
 
Studencka praktyka zawodowa zgodnie z wytycznymi Rektora PW odbywa się w firmie, 
której działalność związana jest tematycznie z Inżynierią Mechaniczną. 
Praktyka trwa 28 dni (20 dni roboczych) i jest wydłużana o każdy dzień w przypadku, gdy 
w okresie uczestnictwa w praktyce są święta lub inne dni wolne.  

W roku akademickim 2021/2022 można odbyć praktykę na kilka sposobów: 
- 28-mio dniowa praktyka w zakładzie pracy, gdzie student wykonuje powierzone mu 

obowiązki, 
- Zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia/odbycia stażu. W tym przypadku 

konieczne jest sporządzenie podania o zaliczenie praktyki zawodowej skierowanego do 
Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na 
stronie internetowej. Do podania należy załączyć zaświadczenie o zatrudnieniu/odbyciu 
stażu wystawione przez pracodawcę.   

- Odbycie praktyki zdalnie („online”),  
- Zaliczenie praktyki na podstawie projektu, który uwzględnia użycie zdobytej wiedzy 

podczas studiów w praktyce. Może to być projekt związany z pracą przejściową. Przez 
projekt rozumie się rozwiązanie (model, obliczenia, wnioski) pewnego prostego problemu 
technicznego oraz wykonanie go. Technika wykonania może być dowolna, pomiary należy 
wykonać w odpowiedni sposób. Wyniki obliczeń analitycznych/symulacji projektowanego 
urządzenia powinny być sprawdzone z wynikami prostych pomiarów. Jako przykład podaję 
doświadczenia fizyczne uczniów z Liceum Ogólnokształcącego 
http://fizyka.net.pl/doswiadczenia/doswiadczenia.html  

- Możliwe jest odbycie praktyki studenckiej na Wydziale SiMR (np. wykonanie 
stanowiska laboratoryjnego, opracowanie ćwiczenia itp.), jeżeli znajdzie się opiekun.  

 
SPOSÓB POSTĘPOWANIA !!!!!!!!!! 
- złożenie podania na formularzu dostępnym na stronie SiMR do pełnomocnika ds. 
praktyk zawodowych (pokój 2.8c, poniedziałek 14-16) 
- po podpisaniu formularza przez pełnomocnika, złożenie formularza do Pani Moniki 
Ambroziak (pokój 0.5)  
 PROSZĘ PAMIĘTAĆ O OPŁACENIU SKŁADKI NNW NA PW 
- po około 2 tygodniach od wysłania do Pani Moniki formularza należy się spodziewać 
sporządzonej umowy/porozumienia między Wydziałem SiMR a firmą. 
- po 4-ech tygodniach praktyk proszę niezwłocznie dostarczyć komplet dokumentów:  
 - porozumienie 
 - sprawozdanie z praktyk na druku dostępnym na stronie SiMR 
 
Zaznaczam, że studenci, którzy ubiegają się o stypendia za wyniki w nauce powinni złożyć 
sprawozdania do końca sesji jesiennej, gdyż niedopełnienie tego obowiązku skutkuje 
niezaliczeniem przedmiotu „Praktyka Zawodowa” we właściwym czasie i rejestracją 
warunkową oraz niemożnością przyznania stypendium. 
 



Wykaz firm z którymi Wydział SiMR współpracuje w ramach prowadzonych praktyk można 
znaleźć tutaj:  
http://www.simr.pw.edu.pl/Strona-glowna-wydzialu-SiMR/Wspolpraca/Praktyki-studenckie  
UWAGA - nie każda firma z listy musi prowadzić rekrutację na praktyki, ze względu na 
COVID i politykę firmy w danej chwili. 
 
Oferty praktyk, staży i pracy można śledzić na stronie SiMR: 
http://www.simr.pw.edu.pl/Strona-glowna-wydzialu-SiMR/Studia/Praktyki-
studenckie/Oferty-praktyk-stazy-i-pracy  
oraz na stronie Biura Karier PW.  
https://www.bk.pw.edu.pl/  
 
 
 
W każdym z powyższych przypadków odbywania praktyki zawodowej, student zobowiązany 
jest do poinformowania Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich. 
Ponadto konieczne jest sporządzenie sprawozdania z odbytej praktyki. 
Dokumenty z które należy wypełnić znajdują się na stronie SiMR: 
http://www.simr.pw.edu.pl/Strona-glowna-wydzialu-SiMR/Studia/Praktyki-studenckie 
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