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Zmiany w organizacji obowiązkowych praktyk studenckich
w roku akad. 2019/2020 wynikające z obowiązującego na
terenie Polski stanu epidemii
W celu umożliwienia studentom osiągnięcia efektów kształcenia przewidzianych dla praktyk
zaplanowanych w programach studiów Wydziału Mechanicznego przyjmuje się wskazane niżej
rozwiązania dotyczące organizacji praktyk.
1. Opiekunowie praktyk organizują dla chętnych studentów praktyki stacjonarne na terenie
zakładów znajdujących się na terenie Łodzi oraz praktyki na terenie Uczelni (np. poprzez
udział w rozbudowanych projektach takich jak KPG, Research project).
2. Studenci w standardowym trybie mogą ubiegać się o skierowanie na stacjonarne praktyki
indywidualne.
3. W przypadku praktyk obowiązujących na semestrze 6 studiów 1-stopnia oraz praktyk
na studiach 2-stopnia dopuszcza się zdalną realizację praktyk.
a) O możliwości zastosowania tej formy praktyk na poszczególnych kierunkach studiów
decydują właściwi opiekunowie praktyk.
b) Opiekunowie praktyk na podstawie kart przedmiotu określają wymagania, jakie winny
spełnić tego typu praktyki.
c) Indywidualne praktyki zdalne podlegają takiej samej procedurze opiniowania przez
opiekunów praktyk jak indywidualne praktyki stacjonarne. Wymiana dokumentów winna
odbywać się drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną.
4. Praktyki mogą odbywać się w całości lub części w okresie trwania sesji egzaminacyjnej, pod
warunkiem nie zakłócenia toku zaliczeń i egzaminów składanych przez studentów.
Wniosek opiekuna praktyk lub studenta o możliwości realizacji praktyk w tym terminie
opiniuje Prodziekan ds. studenckich.
5. Studenci, którzy z obawy o zdrowie własne i rodziny odmówią udziału w praktykach
w okresie wakacji oraz studenci, którym zakłady odmówiły przyjęcia na praktyki, mogą
ubiegać się o odroczenie zaliczenia praktyk, kierując w tej kwestii podanie do Prodziekana
ds. studenckich.
6. Studenci, o których mowa w p. 5 mają obowiązek odbycia praktyk:
a) w przypadku studentów 4 semestru studiów 1-stopnia oraz studentów 1 semestru studiów
2-stopnia – podczas wakacji roku akademickiego 2020/2021;
b) w przypadku studentów 6 semestru studiów 1-stopnia oraz semestru 2 studiów 2-stopnia
– podczas semestru dyplomowego.
Dziekan ds. kształcenia zapewni możliwość realizacji praktyk dostosowując plan zajęć
na Uczelni. Rozważa się dwie możliwości: 1-2 dni w tygodniu zajęcia na Uczelni,
w pozostałe dni praktyki lub zblokowanie zajęć i pozostawienie części semestru wolnej
od zajęć w celu realizacji praktyk w trybie 5-dniowego tygodnia pracy.

7. Studenci studiów niestacjonarnych realizują praktyki w wybranym okresie roku
kalendarzowego.
8. Rozliczenie wykonania praktyk i wpis zaliczenia praktyk odbywa się na dotychczasowych
zasadach do końca semestru, w którym praktyka została wykonana.
9. Na wniosek studenta istnieje możliwość zamiany kolejności praktyk ogólnomechanicznych
i specjalizacyjnych.

