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Realizacja
praktyk zawodowych
i dyplomowych w WSIZ
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O czym jest ten
poradnik?
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W tym poradniku poruszamy kwestie takie, jak:
1) Praktyka zawodowa jako okres czasu, podczas
którego praktykant odbywa praktykę zawodową
w firmie lub instytucji;
2) Praktyka zawodowa jako przedmiot pojawiający
się w rozkładzie zajęć, posiadający 4 punkty ECTS
i odrębne wymogi do zaliczenia;
3) Praktyka dyplomowa jako wdrożenie pracy
dyplomowej.
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Moja Praktyka
Zawodowa
W trakcie 6 semestru studiów w WSIZ studenci
realizują praktyki zawodowe, których celem jest
m.in praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej
na studiach oraz kształtowane umiejętności niezbędnych
w pracy zawodowej.

Na formalną podstawę zaliczenia praktyki zawodowej
składa się dwa dokumenty do Dziekantu WSIZ:
1) Porozumienie dotyczące realizacji praktyk zawodowych
podpisywane między WSIZ a firmą; 
2) Krótkie sprawozdanie z realizacji praktyki zawodowej
(1 strona), które dołączamy do porozumienia między WSIZ
a firmą.

Dokumenty te muszą zostać podpisane przez zakład pracy,
Pełnomocnika Rektora oraz studenta.
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Gdzie realizuje się
praktykę zawodową?
Praktyka zawodowa może być realizowana w dowolnej
instytucji lub firmie krajowej bądź zagranicznej, która
realizuje zadania z zakresu informatyki 

Student sam wybiera instytucję/firmę, w której chce
zrealizować praktykę zawodową. Taka praktyka powinna
być zrealizowana na podstawie pisemnego porozumienia
pomiędzy zakładem pracy, a WSIZ, według uzgodnionego
programu i pod nadzorem zakładowego opiekuna praktyki.

Bez zaliczenia praktyki zawodowej student nie może
zakończyć studiów.
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Regulamin praktyki zawodowej znajdziesz pod adresem:
https://www.wsi.edu.pl/wp-content/uploads/2019/11/PraktykaS-

tudencka-Zawodowa-25-pa%C5%BAdziernika-2019.pdf



Ile trwa praktyka
zawodowa?
Praktyka powinna trwać minimum 6 tygodni,
tj. 240 godzin dydaktycznych i być zrealizowana
nie później, niż przed końcem 6 semestru.

Zrealizowana praktyka oraz zakres jej tematyki zostaje 
odnotowany jako praktyka w Suplemencie do dyplomu.
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Zwolnienie z praktyki może nastąpić w momencie, gdy 
student:
1) Udokumentuje, że przepracował zgodnie z kierunkiem studiów 
łącznie przynajmniej 6 tygodni;
2) Odbył co najmniej 6 tygodniowy staż zgodny z kierunkiem 
studiów;
3) Prowadzi udokumentowaną działalność gospodarczą zgodną 
z kierunkiem studiów. Działalność nie może być prowadzona 
krócej niż czas trwania praktyk przewidzianych regulaminem
4) Zrealizował praktyki na innej uczelni, zgodnie z programem 
praktyk na WSIZ.

W powyższych przypadkach zwolnienie z praktyki zawodowej odbywa się 
po zatwierdzeniu przedłożonej dokumentacji przez Pełnomocnika Rektora.

Zaliczenie praktyki
zawodowej na podstawie
wykonywanej pracy
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Zwolnienie z praktyk zawodowych jest możliwe
na podstawie pisemnego podania “o zwolnienie z realizac-
ji praktyk zawodowych studenckich”, które znajdziesz na 
stronie www.wsi.edu.pl.

Podkreślamy: Studenta, który zalicza praktykę za-
wodową na podstawie wykonywanej pracy, również 
obowiązuje przedmiot “Praktyka zawodowa” realizowa-
ny na 6 semestrze, na zaliczenie którego składa się dwa 
sprawozdania (w połowie i pod koniec semestru).

Zaliczenie praktyki
zawodowej na podstawie
wykonywanej pracy
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W semestrze 6 pojawia się w Wirtualnym Dziekanacie 
oraz na rozkładzie zajęć przedmiot “Praktyka zawodowa”, 
obejmujący 4 punkty ECTS. Przedmiot “Praktyka
zawodowa” posiada odrębne zaliczenie niż wymogi
formalne, o których wspominaliśmy wcześniej.

Z przedmiotu “Praktyka zawodowa” nie są prowadzone 
zwykłe zajęcia, jak na przykład z matematyki, jednak 
każdy student musi uzyskać zaliczenie z tego przedmiotu. 

Przedmiot
“Praktyka zawodowa”
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Aby zaliczyć przedmiot “Praktyka Zawodowa”  należy 
oddać dwa sprawozdania:
- pierwsze pod koniec pierwszej połowy 6 semestru w 
czasie sesji;
- drugie pod koniec drugiej połowy 6 semestru w czasie 
sesji;

Objętość każdego ze sprawozdań powinna wynosić około 
10 stron. Sprawozdania zamieszcza się na Uploader WSIZ 
pod kategorią “Praktyka zawodowa - 6 semestr”.

Stronę tytułową, wytyczne oraz spis treści sprawozdania
znajdziesz w sekcji “Praktyka zawodowa” na:
https://www.wsi.edu.pl/wnioski/

Jak zaliczyć przedmiot
“Praktyka zawodowa”
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Praktykę Dyplomową na zasadzie wdrożenia dzieła
wykonanego w ramach pracy dyplomowej realizuje się 
albo w WSIZ albo w firmie zewnętrznej. O sposobie 
wdrożenia dzieła dyplomat decyduje w porozumieniu
z Promotorem PD.

Jak wygląda
Praktyka Dyplomowa?
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Jeżeli student wdraża Pracę Dyplomową w WSIZ, 
przygotowuje sprawozdanie, które powinno obejmować:

1) Analizę przeznaczenia dzieła stworzonego
w Pracy Dyplomowej, (dalej PD)
2) Analizę innowacyjności dzieła informatycznego
stworzonego w PD.
3) Analizę korzyści wynikających z wdrożenia
dzieła stworzonego w PD.
4) Analizę wymagań technicznych i koszt adaptacji urządzeń.
5) Kosztorys wdrożenia z uwzględnieniem migracji danych
z wcześniejszych systemów, szkoleń dla użytkowników
systemu itd..
6) Określenie wewnętrznych procedur i instrukcji
obsługi systemu.
7) Informację o wynikach kontroli poprawności danych
lub sposobach rozwiązywania problemów z działaniem systemu.
8) Ofertę modyfikacji i adaptacji systemu lub pewnych
jego funkcjonalności.
9) Ofertę gwarancji i serwisu systemu informatycznego.

Sprawozdanie
z Praktyki Dyplomowej
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Sprawozdanie z Praktyki Dyplomowej powinno
obejmować około 5 stron (format A4, czcionka 12,
interlinia).

Dokumentacja powinna zostać umieszczona
na Uploaderze WSIZ w katalogu “Dokumentacja
prac dyplomowych”.

Stronę tytułową sprawozdania znajdziesz
na www.wsi.edu.pl.

.

Sprawozdanie
z Praktyki Dyplomowej
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Jeśli student wdraża pracę dyplomową poza WSIZ - w firmie
zewnętrznej - to nie składa wspomnianego wcześniej Sprawozdania 
lecz "Podanie o zaliczenie wdrożonego systemu informatycznego
w firmie", którego wzór znajdziesz na www.wsi.edu.pl.
W podaniu należy podać informacje takie jak:
- dane dyplomanta;
- miejscowość i data;
- nazwa i adres przedsiębiorstwa;
- czas trwania wdrożenia pracy (powinien obejmować 2 tygodnie); 
- krótki opis z przebiegu wdrożenia projektu w firmie (jakie etapy 
wykonano w ramach wdrożenia, czy napotkano błędy, jak rozwiązano 
błędy w wdrożeniu, w jaki sposób przeszkolono
użytkowników, którzy będą używać systemu oraz w jaki sposób
przedsiębiorstwo będzie wykorzystywać system (do jakich zadań)
i w jakim celu)
Należy również przeznaczyć miejsce na podpisy - studenta,
przedstawiciela firmy oraz miejsce na zaliczenie wdrożenia
przez Pełnomocnika WSIZ (data i jego podpis).

.

Zaświadczenie z wdrożenia
Pracy Dyplomowej w firmie
zewnętrznej (poza WSIZ)
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