
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, 

• uwzględnienie zastosowania w projektowaniu profesjonalnych narzędzi i programów, 
z których korzysta dany zakład/instytut, 

• opis osiągniętych efektów kształcenia – zdobytych umiejętności: Włókiennictwo, II 
stopień w 3 semestrze (wg karty przedmiotu 04 47 0029 40)   

 
Przedmiotowe efekty uczenia się:  

a) Student potrafi współdziałać z innymi osobami w zespole, potrafi s00amodzielnie lub w 
zespole planować i realizować własny rozwój oraz potrafi motywować innych w tym zakresie 
(W0422A2_U03) 

b) Student potrafi wypełniać zobowiązania w zakładzie włókienniczym lub odzieżowym i 
potrafi realizować różne formy działań na rzecz środowiska. Student potrafi działać w sposób 
przedsiębiorczy oraz potrafi pełnić role zawodowe w ramach uwarunkowań w zakładzie 
włókienniczym lub odzieżowym (W0422A2_K02) 

Kierunkowe efekty uczenia się: 

1. Ma przygotowanie niezbędne do pracy w zespole, współdziałania z innymi osobami oraz 
kierowania pracą zespołu, potrafi samodzielnie lub w zespole planować i realizować własny 
rozwój oraz motywować innych w tym zakresie. 

2. Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inicjowania i realizowania różnych 
form działań na rzecz środowiska i społeczności, działania w sposób przedsiębiorczy oraz 
pełnienia ról społecznych i zawodowych w ramach zmieniających się uwarunkowań 
społecznych i zawodowych. Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inicjowania i 
realizowania różnych form działań na rzecz środowiska i społeczności, działania w sposób 
przedsiębiorczy oraz pełnienia ról społecznych i zawodowych w ramach zmieniających się 
uwarunkowań społecznych i zawodowych. 

 

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

 
 


