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1. Czas trwania praktyki: okres pomigd4r 01.10.2022 - 31.01 '2023t'

2" Wymiar godzin: 320 godz. dydaktycznych (40 dni/8 tygodni - po 8 godz. dydaktycznychl6
zegarowych) w VII semestrze

3. Miejsce realizacji praktyki:

Praktyka zawodowa w jednostkach samorz4du terytorialnego w wymiarze 320 godzin obowi4zuje

studenta w VII semestrze. Student odbywa praktykg zawodow4 w wybranej przez siebie jednostce

samorz4du terytorialnego. Praktyki realizowane s4 w instytucjach I v,rydzia\ach zajmuj4cych sig

gospodarowaniem przestrzeni4" Praktyka ma charakter obserwacji oraz pr6bnej pracy studenta w
zawodzie.

4. Zaloheniu i cele praktyki:

Zdobycie wiedzy i umiejgtnoSci niezbgdnych do pracy w zawodzie. Zapoznanie studenta z charakterem

przyszlego miejsca pracy. Pomoc przy sprecyzowaniu zainteresowari zawodowych w pr4yszlo6ci.

5. Szczeg6lowy harmonogram praktyki:

Zakres tre6ci merytorycznych prak8ki:
Podczas praktyki nast4pi poznanie organizacyjnych, technicznych i praktycznych aspekt6w pracy

specjalisty z zal<resu gospodarki przestrzennej w jednostce samorz4du terytorialnego (JST), tj. profilu
dzialalno6ci, struktury i zadah JST, w kt6rej realizowal praktykg; zdobycie praktycznego do6wiadczenia

pracy w zawodzie zgodnie z kierunkiem studi6w; organizacji pracy i przestrzegania zasad BHP oraz

wykorzystywania r6Lnego rodzaju metod i narzEdzi do rozwi4zania zadart inzynierskich. Studenci pod

okiem doSwiadczonych urzgdnik6w administracji samorz4dowej bgd4 otrrymywai do wykonaniabiel4ce
zadania z powyaszego zakresu, Praktyka powinna umoZliwii studentowi r6wniez zapoznanie sig z
wybranymi procesami administracyjnymi. Student zapozna sig z obowi4zuj4cymi przepisami dotycz4cymi
JST oraz procedurami niezbgdnymi do otrzymania r62nego rodzaju pozwolefi i uprawnieri.

Zuwagi na specyfikg organizacyjn4 i kompetencyjn4 poszczeg6lnych wydzial6w w r62nych JST -kailda
praktyka ma charakter indywidualny (uzgadniany z opiekunem praktyk ze strony Uczelni) i w ka2dym

miejscu odbywania tej praktyki moZe ona mie6 odmienny przebieg dzienny. Praktykant wykonuje
czynno6ci na polecenie i pod nadzorem patrona ze strony zaldadu pracy.

Dziei Liczba
godzin pracy

(godziny
dvdakfvcznel'

Harmonogram prac:

8 Poznanie miejsca odbywania praktyki, Zapoznanie sig z przepisami BHP w miejscu
prasy oraz specyfik4 zadaiw danej jednostce,

2 -39 304 Obserwacja pracy w wyz\aczonych kom6rkach danej jednostki. Wykonywanie na

polecenie i pod nadzorem patrona ze strony zakladupracy poszczeg6lnych czynnoSci

powierzanych mu przez niego obejmuj qcych zagadnienia z zakresu treSci

merytorycznych opisanych na wstgpie tego podpunktu.

40 8 Podsumowanie praktyk. Uzupelnienie dokumentacji praktyki bgd4cej podstaw4 do

zaliczenia ich.

6. Zasrdy za,liczenia praktyki - zaliczenie z ocenry



Podstaw4 uzyskania zaliczeniajest wywi4zanie sig
praktyk (w biurze nieruchomoSci), prowadzenie
podpisem i piecz1tk1 przez opiekuna na kartach
studenta ankiety oceny praktyki zawodowej wz6r
10312021 Rektora PPUZ w Nowym Targu z dnia2l

przez studenta z zadart powierzony ch przez opiekuna
zapis6w w dzienniczku praktyk potwierdzanych

tygodniowych oraz dostarczenie wypelnionej przez
nr 5 (PROCEDURA NR 2/2021 do Zarzqdzenia nr
lipca2021r.)

7. Efekty uczenia sig:

Wiedza: student zna i rozumie

.r' Mo wiedzg na temat zakladulprzedsigbiorstwa pracy, profilu dziaLalnoilci,wl" - strukturv i Swiadczonei ofertv

.r, Mu og6ln4 wiedzg z zal<resu nauk technicznych oraz dzialalnoSci
" o 

zal<Ladu/prze d si gb-i o r stwa w kt6-rym r e a lizow al praktykg

UmiejgtnoSci: student potrafi

u r,, ;Nabier a pr akty czne go do Swia dczenia pr acy w zaw o dzie zgo dny m z
"' kierunkiem studi6w, organizacji pracy iprzestrzegania zasad BHP

, r, 
:Potrafi wykorzystywad rolnego rodzaju metody r narzgdzia do rozwiqzania"' I zadan i nZvnierskich

Potrafi korzystai z norm i standardow technicznych wykorzystywanych w
go spo darce przestr zennej

Identyfikuje i formuluje specyfikacje zlolonych zadan inZynieryjnych o

, ro charakterze praktycznym, potrafi poprawnie wnioskowac oraz dostrzec i- ' ocenii przydatnoSd orcz ograniczenia rutynowychnarugdzi i metod
sluz4cych do rozwiqzania ww" zadan.

Kompetencje spoleczne: student jest got6w do

,., ,Nabywa umiejgtnoSci pracy w zespole i dziala| w grupie przyjmttj4c r62ne
I\I

rote

:Potrafi identyfikow ad i r ozstrzvgad dylem aty zwrEzane z wykonywaniem
K2':przyszlego zawodu, potrafi mySlei i dzialal w spos6b kreatywny i

pl?gdsigbio1g7y dzjalai"4c jednoczesnie w spos6b etyczn,y_.. 
....

K3 Potiafi mySlei i dziala6, w spos6b przedsigbio rczy i praktyczny

;Ma SwiadomoSi odpowiedzialno Sci za pracA wtrasn4 oraz potrafr
K4 podporz4dkowai sig zasadom pracy zespolowej i odpowiedzialnoici za

wsp6lne dzialania
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