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II Spotkanie Dydaktyków FUT  w kadencji 2022 odbyło się 14 kwietnia. W spotkaniu 

wzięli udział: 

• Ania Rypel – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

• Artela Tryka – Uniwerystet Ekonomiczny w Katowicach 

• Dorota Nagórska – Politechnika Gdańska 

• Izabela Król – Politechnika Lubelska 

• Konrad Tarasiewicz – Politechnika Białostocka 

• Mateusz Hirny – Politechnika Warszawska 

• Michał Łukomski – Akademia Wojsk Lądowych 

• Natalia – Politechnika Gdańska 

• Paweł Wołkanowski - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 

• Wiktora Weichbrodt – Politechnika Wrocławska 

• Michał Rodowski – Prezydium FUT/Politechnika Warszawska 

Tematem przewodnim spotkanie była kwestia studenckich praktyk zawodowych i 

tego jak realizowane są one na uczelniach zrzeszonych w Forum. W ramach wymiany 

doświadczeń poruszone zostały takie aspekty jak: 

• Jak przekazywana jest wśród studentów informacja o tym czym są praktyki, 

jak ich poszukiwać i jakie wiążą się z tym formalności? 

• Jakie formy praktyk są przyjmowane na uczelniach; jak wygląda kwestia 

zaliczenia praktyk innymi aktywnościami niż klasyczne praktyki studenckie? 

• Czy studenci mają obowiązek sporządzania sprawozdań, a jeśli nie, to jaka 

forma kontroli realizacji efektów uczenia się jest praktykowana na uczelniach? 

• Czy uczelnia współpracuje z pracodawcami zapewniając praktyki zawodowe 

studentom? A jeśli tak, to jaka jednostka się tym zajmuje? 

• Czy wyznaczeni są nauczyciele akademiccy będący opiekunami praktyk? 

• Czy praktyki, które są zapewniane przez Uczelnię wiążą się z wynagrodzeniem 

dla studentów? 

• Jak wygląda sprawa z zaliczaniem praktyk jednoosobową działalnością 

gospodarczą? 

• Czy na uczelni organizowane są targi pracy i praktyk zawodowych, a jeśli tak 

to kto jest organizatorem takiego wydarzenia? 

• Jaka jest rola Biur Karier w organizacji praktyk studenckich? 

Uczestnicy spotkania dzielili się doświadczeniami ze swoich uczelni, dobrymi 

standardami i problemami z którymi się spotkali. 

Oprócz tematu praktyk studenckich Dydaktycy dzielili się również tym, jakie 

szkolenia uważają za obecnie najpotrzebniejsze – były to: tworzenie regulaminów, 

opiniowanie kierunków studiów, szkolenie z RODO. 
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Osobnym tematem, poruszonym przez Mateusza Hirnego z PW była kwestia 

rejestracji żetonowej na lektoraty językowe. Mateusz chciał dowiedzieć się, czy takie 

rozwiązanie wprowadzone jest może już na innych uczelniach. Okazało się, że 

bezpośrednio taka forma nie jest prowadzona, lecz uczestnicy spotkania podzielili 

się tym, jak taka rejestracja wygląda na innych uczelniach. 

Wiktora Weichbrodt z PWr poruszyła również temat wprowadzania systemu USOS 

na uczelniach i tego jakie funkcjonalności posiada, ze względu na zbliżające się 

wprowadzenie tego systemu na Politechnikę Wrocławską. 


