
dr inż. Radosław Strzałka Kraków, 8.11.2022 

Pełnomocnik Dziekana WFiIS ds. praktyk studenckich 

dla kierunku Fizyka Techniczna 

pok. 315 D-10, tel. AGH: 41-51 

e-mail: strzalka@fis.agh.edu.pl 

 

PRAKTYKI ZAWODOWE 

1. Cel: 

 zdobycie doświadczenia w kontaktach z rynkiem pracy 

 nawiązanie kontaktów przydatnych w przyszłości 

 realizacja wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów w praktyce 

 praktyki są bezpłatne (zarówno dla studenta, jak i instytucji przyjmującej) 

2. Kiedy: 

 praktyki letnie: LIPIEC-SIERPIEŃ (w okresie wakacji; max. do połowy września) 

 4 tygodnie / 160 godzin (jednolicie lub złożone z kilku okresów) 

3. Gdzie: 

 POZA AGH (firmy prywatne, państwowe; instytuty; laboratoria; banki; firmy międzynarodowe, 

zagraniczne; szkoły letnie; staże itd.), w Krakowie, poza Krakowem (np. w miejscowości rodzinnej), 

zagranicą itd. w oparciu o umowę AGH (lub ew. umowę o dzieło / zlecenia / stażową) 

 W LABORATORIACH NAUKOWYCH WFiIS, jeśli student wyrazi taki zamiar i jeśli jego średnia ocen mieści 

się w górnym kwartylu rankingu ocen w 5-tym semestrze (wymaga podania do Dziekana). 

 zachęcam do samodzielnego poszukiwania miejsc odbywania praktyki na rynku (jest ok. 2 miesiące na 

poszukiwania), ewentualnie można skorzystać z moich propozycji miejsc odbywania praktyki (wykaz 

dostępny na mojej stronie). 

4. Harmonogram: 

 marzec-kwiecień: szukamy możliwości, pytamy, rozmawiamy z potencjalnym opiekunem praktyki, 

załatwiamy zgodę w miejscu odbywania praktyki, ew. sprawdzamy możliwość zawarcia umowy AGH 

 do 15. maja:  

 pisemna zgoda na odbywanie praktyki (np. wyrażona na podaniu do instytucji). Muszą być na niej 

dane (potrzebne później do umowy): imię i nazwisko dyrektora placówki, dokładny adres placówki, 

dokładna (dzienna) data odbycia praktyki, imię i nazwisko opiekuna praktyki. (dostarczyć do 

Pełnomocnika ds. praktyk FT; dane do umowy dodatkowo mailem; w przypadku praktyki w WFiIS 

wystarczy zgoda opiekuna praktyki, bez dodatkowych danych). Takie oświadczenia mogą pochodzić 

z kilku placówek. Miejsce praktyki można również później zmienić (jednak nie później niż do końca 

lipca), jeśli student znajdzie nową, lepszą dla niego, placówkę; dlatego nie trzeba rezygnować z 

ofert, których cykl rekrutacji kończy się po wyznaczonym terminie. 

 informacja o ubezpieczeniu NNW (AGH lub inne – wtedy skan 1. strony polisy z nazwą 

ubezpieczyciela i numerem polisy) – mailem/ustnie. 

 2. tydzień czerwca: odbieranie umów z Dziekanatu (w 2 egzemplarzach, 1 wraca podpisany do 

Pełnomocnika ds. praktyk FT). 

 koniec czerwca: dostarczenie podpisanego egzemplarza umowy do Pełnomocnika ds. praktyk FT; jeżeli 

praktyka w ramach umowy (zlecenie, o dzieło, o pracę, stażową) z firmą: skan/wyciąg z umowy z nazwą 

pracodawcy, datami, zakresem obowiązków (bez danych finansowych); dopuszczamy możliwość 

dostarczenia podpisanej umowy także później (np. razem ze sprawozdaniem) 

 lipiec-sierpień: termin odbywania praktyki; w razie problemów: mail do Pełnomocnika ds. praktyk FT. 

 do ok. 15. września: rozliczenie praktyki na podstawie: 

 sprawozdania z praktyki (obowiązkowe, wzór w Plikach): podpis praktykanta i opiekuna praktyki 

 dziennika praktyki (nieobowiązkowy, wzór w Plikach): informacje o dziennym przebiegu praktyki 

(czasem wymagany przez pracodawcę) 

5. W razie pytań i wątpliwości: proszę pisać! 

mailto:strzalka@fis.agh.edu.pl

