
Raport z praktyk studenckich:  
 

1. Wymagania merytoryczne  

 

• strona tytułowa według wzoru wraz z podpisem zakładowego opiekuna praktyk, 

• wstęp przedstawiający charakterystykę zakładu (profil i zakres działalności) w 
kontekście możliwości wykonania zadań do realizacji wraz z uwzględnieniem struktury 
organizacyjnej zakładu/instytutu włókienniczego lub odzieżowego, 

• przedstawienie parku maszynowego/wyposażenia laboratoriów, 

• opis technologii/metod badawczych stosowanych w zakładzie/instytucie 
włókienniczym lub odzieżowym, 

• opis (dokumentacja) dotyczący realizacji własnego projektu (własnego 
zadania), projekt wyrobu włókienniczego/odzieżowego, bądź jego modyfikacji, 

• przygotowanie dokumentacji techniczno-technologicznej wykonanego zadania, 

• opis osiągniętych efektów kształcenia – zdobytych umiejętności: WiPM po 4 semestrze 
(wg karty przedmiotu 04 46 0036 40)  i po 6 semestrze (wg karty przedmiotu 04 46 
0061 30) 

 
Przedmiotowe efekty uczenia się:  

a) Student potrafi pracować indywidualnie lub w zespole (W0423A1_U03) 
b) Student potrafi oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania 

(W0423A1_U03) 
c) Student potrafi właściwie zaplanować wykonanie zadania i podzielić obowiązki oraz 

potrafi pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa związanymi z tą pracą 
(W0423A1_U03) 

 
Przypisane kierunkowe efekty uczenia się dla studentów po 4 semestrze:  
 
1. Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie struktury, projektowania, technologii, właściwości i 
metodyki badań włókien oraz materiałów i wyrobów włókienniczych. 

 

2. Potrafi dobierać i wykorzystywać odpowiednie materiały, narzędzia i metody do 
rozwiązywania problemów inżynierskich, zwłaszcza w zakresie projektowania, technologii, 
oceny surowców, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz środków pomocniczych 
stosowanych we włókiennictwie. 
 
3. Ma przygotowanie niezbędne do pracy w gospodarce, umie pracować indywidualnie i w 
zespole, potrafi oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania, właściwie 
zaplanować wykonanie zadania i podzielić obowiązki oraz zna zasady bezpieczeństwa 
związane z tą pracą. 
 
Przypisane kierunkowe efekty uczenia się dla studentów po 6 semestrze: 
 
1. Ma przygotowanie niezbędne do pracy w gospodarce, umie pracować indywidualnie i w 
zespole, potrafi oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania, właściwie 



zaplanować wykonanie zadania i podzielić obowiązki oraz zna zasady bezpieczeństwa 
związane z tą pracą. 
 
Przedmiotowe efekty uczenia się:  
 
Student ma przygotowanie niezbędne do pracy w przemyśle włókienniczym lub odzieżowym. 
Student umie pracować indywidualnie lub w zespole i potrafi oszacować czas potrzebny na 
realizację zleconego zadania w zakładzie włókienniczym lub odzieżowym. Student umie 
właściwie zaplanować wykonanie zadania, podzielić obowiązki oraz zna zasady 
bezpieczeństwa związane z tą pracą (WPM1A_U3_N). 

 

2. Wymagania edytorskie - Format: A4 - Objętość: min. 5 stron - całość spięta  
 

 


