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1. Organizatorem praktyki budowlanej jest Wydział Architektury Politechniki 
Warszawskiej Katedra Projektowania Konstrukcji, Budownictwa i Infrastruktury 
Technicznej. 
 

2. Uczestnikami praktyki są studenci co najmniej II roku studiów inżynierskich na 
WAPW, którzy zadeklarowali praktykę w systemie USOS. 
 

3. Praktyk organizowana jest w okresie od 1 do 12 lipca 2019. Program praktyki 
obejmuje 10 dni roboczych: 3 cykle wykładów, 4 dni ćwiczeń terenowych oraz 
3 dni przeznaczone na opracowanie sprawozdania. Miejsca oraz terminy 
odbywania praktyki przez każdą z grup zostały określone w Harmonogramie 
praktyki budowlanej. 
 

4. Dojazd na ćwiczenia terenowe jest w zakresie studentów, z wyjątkiem ćwiczeń 
w firmie PERI. Dojazd i powrót będą zapewnione autokarem. 
 

5. Studenci przybywają na miejsce ćwiczeń terenowych wyznaczonego dnia 
o wyznaczonej godzinie, zgodnie z zadeklarowaną w zapisach przynależnością 
do grup. Swoje uczestnictwo w ćwiczeniach studenci potwierdzają podpisem na 
liście obecności. „Odrabianie” obecności poza zadeklarowanymi grupami jest 
niedozwolone. 
 

6. Studenci muszą wyposażyć się na swój koszt w indywidualny zestaw BHP: 
kask ochronny budowlany, kamizelkę ostrzegawczą, buty o twardej podeszwie 
z zakrytymi palcami (S3 lub trekkingowe), a także okulary ochronne i 
rękawiczki (Cemex). Ponadto obowiązują stroje z rękawami oraz długimi 
nogawkami. 



 

 
7. Student może zostać niedopuszczony do odbywania praktyki, jeżeli nie będzie 

posiadał któregokolwiek elementu indywidualnego zestawu BHP lub będzie 
nieodpowiednio ubrany.  
 

8. Student podczas ćwiczeń terenowych stosuje się bezwzględnie do poleceń 
kierownictwa budowy/zakładu oraz opiekuna praktyk. 
 

9. Warunkiem zaliczenia praktyki budowlanej jest spełnienie wszystkich 
poniższych punktów: 

a) zaliczenie części wykładowej – na podstawie obecności potwierdzonych 
podpisami na listach obecności, obowiązkowa obecność na 6 wykładach wg 
harmonogramu dla danej grupy, 

b) uczestnictwo w 4 ćwiczeniach terenowych wg harmonogramu praktyki dla 
danej grupy, obecność potwierdzona podpisami na listach obecności 
 

10. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z Ćwiczeń terenowych jest: 
opracowanie sprawozdania z odbytej praktyki oraz przekazanie go w wersji 
papierowej do sekretariatu w p. 214 w terminie do 19.07.2019.  
Długość sprawozdania nie może przekroczyć 10 stron, przy czym zdjęcia 
powinny stanowić nie więcej niż połowę opracowania. Merytoryczny zakres 
sprawozdania obejmuje: zwięzłe podsumowanie części wykładowej, a także 
krótką charakterystykę odwiedzonych zakładów/budów oraz najważniejsze - 
własne spostrzeżenia i refleksje. Wysokość oceny z Ćwiczeń terenowych 
zależy od kompletności sprawozdania, prezentowanej w nim zdobytej wiedzy 
technicznej oraz przedstawionych własnych spostrzeżeń i wniosków. 


