Wytyczne do opracowania sprawozdania z praktyki
Celem sprawozdania jest podjęcie przez studenta próby podsumowania wiadomości pochodzących
z różnych dziedzin zdobytych podczas praktyki.
Głównym założeniem jest wykazanie sposobu podejścia do problematyki z punktu widzenia
specjalności kierunku studiów oraz przedsiębiorstwa (obiektu) jako całości, a nie tylko w
kategoriach poszczególnych przedmiotów nauczania.
Zakres tematyczny sprawozdania:
Bazą danych będzie przedsiębiorstwo (obiekt), w którym student odbywa praktykę, o charakterze
działalności związanym z praktycznym stosowaniem elementów inżynierii budowlanej, w
sprawozdaniu ma być ujęta:
- lokalizacja obiektu – przedsiębiorstwa (miasto, wieś, gmina, krótki opis sytuacji społecznogospodarczej), powierzchnia użytkowa,
- struktura organizacyjna,
- forma prawna, wielkość i zakres działalności w skali roku,
- opis wyposażenia (liczba stanowisk pracy, miejsc serwisowych, inne pomieszczenia i
wyposażenie, aparatura, oprogramowanie, rozwiązania techniczne, itp.),
- kategorie klientów, zasady obsługi, rodzaje działań
- zakres oraz sposób informacji i promocji usług przedsiębiorstwa,
- program pozyskiwania nowych zleceniodawców i utrzymywania stałych klientów,
- liczba osób zaangażowanych przy obsłudze klientów,
- efektywność zatrudnienia,
- analiza ekonomicznej strony funkcjonowania przedsiębiorstwa-obiektu,
- opinia praktykanta dotycząca jakości oferowanych usług itp.).
Zebrane dane wyjściowe powinny dotyczyć ostatniego roku, a rozważania perspektywiczne nie
wybiegać dalej niż dwa lata od roku odbycia praktyki.
Metodyka opracowania sprawozdania:
Opis aktualnego stanu przedsiębiorstwa.
Jest on elementem wstępnego opracowania i w sposób usystematyzowany obejmuje
charakterystykę obiektu według aktualnego stanu w roku badania i retrospektywie może odnosić się
do roku poprzedniego.
Analiza zebranego materiału źródłowego.
Winna ona zawierać ocenę ze strony studenta między innymi następujących kwestii:
- czy do lokalizacji obiektu i warunków technicznych dobrano właściwy kierunek działalności;
- czy wyposażenie obiektu jest odpowiednie do jego funkcji – czy też nie, jakie są potrzeby i
niedobory;
- czy prowadzona działalność oraz wyposażenie zapewnia właściwe wykorzystanie zasobów pracy;
- czy przy istniejącym kierunku działalności oraz zatrudnieniu przedsiębiorstwo może stanowić
źródło godziwego poziomu życia właściciela i jego rodziny;

- czy wielkość zatrudnienia, dobór pracowników, ich funkcje oraz kwalifikacje były wystarczająco
dostosowane do potrzeb analizowanego przedsiębiorstwa (podmiotu);
- czy w przedsiębiorstwie są wprowadzane dostępne innowacje z zakresu postępu w technice
budowlanej;
Podsumowanie i wnioski:
W oparciu o przeprowadzoną analizę należy sformułować wnioski i przedstawić próbę nakreślenia
wizji przedsiębiorstwa świadczącego usługi w zakresie budownictwa.Wnioski te mogą dotyczyć
zarówno punktu widzenia według właściciela (zarządzającego),jak i studenta.

