
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMACYNYCH 

 

Uchwała nr 149/VI/2019 

Rady Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych 

z dnia 21 lutego 2019 r. 

 

w sprawie praktyk studenckich na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia 

 

 

§ 1 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) Rada Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych 

wprowadza na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych obowiązek zaliczenia praktyk 

na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia.  

§ 2 

Sprawami związanymi z organizacją praktyk oraz weryfikacją i dokumentowaniem ich 

zaliczeń będzie zajmować się we współpracy z Prodziekanem ds. Studenckich, Pełnomocnik 

ds. Praktyk Studenckich, powoływany przez Dziekana Wydziału Matematyki i Nauk 

Informacyjnych. 

§ 3 

Pożądane obszary merytoryczne praktyk określa się jako: 

1. wytwarzanie oprogramowania, tworzenie portali internetowych, wdrażanie 

rozwiązań informatycznych, administrowanie strukturą informatyczną, wsparcie 

użytkowników systemów informatycznych; 

2. aktywny udział w przygotowywaniu lub przeprowadzaniu szkoleń popularyzujących 

wiedzę matematyczną lub informatyczną; 

3. udział w pracach badawczych i dydaktycznych organizowanych przez Wydział 

Matematyki i Nauk Informacyjnych lub inne podmioty. 

 



§ 4 

Za zaliczenie praktyk przyznaje się następującą liczbę punktów ECTS: 

1. 3 punkty – w przypadku studiów I stopnia kończących się uzyskaniem 

przez absolwenta tytułu zawodowego licencjata; 

2. 4 punkty – w przypadku studiów I stopnia kończących się uzyskaniem 

przez absolwenta tytułu zawodowego inżyniera. 

§ 5 

Zasady organizowania i odbywania przez studentów Wydziału Matematyki i Nauk 

Informacyjnych obowiązkowych praktyk studenckich określa Regulamin organizowania 

i odbywania przez studentów Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych obowiązkowych 

praktyk studenckich, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2019 Dziekana Wydziału 

Matematyki i Nauk Informacyjnych z dnia 15 lutego 2019 r. 

§ 6 

Uchwała obejmuje wszystkich studentów, którzy rozpoczną studia w roku akademickim 

2019/2020 i w latach późniejszych. 

§ 7 

Traci moc Uchwała nr 8/VI/2017 Rady Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych z dnia 

26 stycznia 2017 r. w sprawie praktyk studenckich na studiach stacjonarnych pierwszego 

stopnia. 

 

Sekretarz Rady Wydziału MiNI                                           Dziekan Wydziału MiNI  
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