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SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI PRAKTYK 
na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej 

po III roku studiów stacjonarnych I-go stopnia 
Kierunek: Budownictwo 

Profil dyplomowania: Budownictwo drogowe, mostowe i kolejowe 

1) Czas trwania praktyki - 4 tygodnie. 

2) Cel praktyki: 
Celem praktyki jest zapoznanie studentów z pracą związaną z realizacją robót 
budowlanych oraz zapoznanie ze specyfiką pracy personelu inżynieryjno-technicznego 
w budownictwie drogowym, mostowym lub kolejowym. Program praktyki powinien 
poszerzać praktyczną wiedzę studenta w zakresie projektowania i/lub budownictwa. 

3) Miejsce praktyki: 
Praktyka powinna odbywać się na budowach, w zakładach przemysłu budowlanego, 
przedsiębiorstwach eksploatacyjnych, biurach projektów lub w placówkach studialno-
badawczych budownictwa drogowego, mostowego lub kolejowego. Wskazane jest także 
zapoznanie praktykantów z pracą zakładów produkcji pomocniczej. 

4) Zakres praktyki: 
Praktyka powinna umożliwić praktykantom zapoznanie się z wybranymi elementarni: 
projektowania, organizacji i realizacji w budownictwie drogowym, mostowym lub 
kolejowym oraz eksploatacji i utrzymania dróg, obiektów inżynierskich (mostowych) lub 
linii kolejowych. 

Przykładowy opis zagadnień tematycznych realizowanych w ramach praktyk 
przeddyplomowych: 

 Przeszkolenie BHP. 
 Poznanie ogólnego zakresu działalności i specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa 

budowlanego. 
 Zapoznanie studenta z organizacją placu budowy, obowiązkami kierownika budowy. 
 Zapoznanie studenta z realizacją prac dokumentacyjnych i projektowych oraz z 

obowiązkami zespołu projektowego i administracyjnego. 
 Zapoznanie studenta z technologią robót budowlanych, kosztorysowaniem, 

harmonogramami, oraz organizacją przedsięwzięć budowlanych. 

5) Warunki zaliczania praktyki: 

 Przygotowanie na odpowiednim formularzu programu planowanej praktyki z 
potwierdzeniem przedstawiciela przedsiębiorstwa, w którym realizowana będzie 
praktyka. 

 Uzyskanie akceptacji miejsca, terminu i programu praktyk przez opiekuna praktyk ze 
strony uczelni. 

 Podpisanie umowy z przedsiębiorstwem, przy współudziale Centrum Praktyk i Karier 
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(CPiK) działającego na Politechnice Poznańskiej. 

 Odbycie praktyki w pełnym wymiarze czasu. 

 Bieżące prowadzenie Karty tygodniowej przebiegu praktyk, która znajduje się w 
formularzu sprawozdania studenta z praktyki. 

 Przekazanie opiekunowi praktyk sprawozdania z odbytej praktyki (sporządzonego na 
odpowiednim formularzu), które powinno być poświadczone przez przedstawiciela 
przedsiębiorstwa, w którym realizowana była praktyka. 

 
 
Opiekun praktyk ze strony uczelni: 
 
dr inż. Jarosław wilanowicz 
tel. 61 66 52 486 
e-mail: jaroslaw.wilanowicz@put.poznan.pl 
 
https://sites.google.com/view/fcte-put-poznan-pl/studenci/praktyki 
 


