RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ
KIERUNEK: DESIGN I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

Czas trwania praktyki zawodowej:
120 godzin

CELE PRAKTYKI ZAWODOWEJ
1. Praktyczna weryfikacja oraz pogłębienie pozyskanej wiedzy teoretycznej.
2. Zapoznanie się z aktualnym stanem wiedzy i jej zastosowaniem we wszystkich
obszarach i fazach designu i zarządzania projektem.
3. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną jednostki, w której odbywana jest praktyka
oraz z zakresem jej działania.
4. Zapoznanie się z przepisami regulującymi działanie jednostki, współpracy z innymi
jednostkami/ podmiotami specjalistycznymi, z którymi współpracuje.
5. Zapoznanie się z zasadami przepływu informacji i dokumentacji.
6. Zapoznanie się z przygotowaniem prezentacji, wystaw i pokazów, materiałów
informacyjnych, planów i projektów pod kierunkiem osób bezpośrednio
nadzorujących przebieg praktyki.
7. Pozyskanie materiałów empirycznych do pracy dyplomowej.
8. Sprawdzenie własnej przydatności i predyspozycji do zawodu.
9. Ewentualna orientacja zawodowa - pierwsze miejsce pracy.

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ
1. Poznanie statusu prawnego i formalno-prawnych aspektów działania jednostki
gospodarczej oraz szkolenie BHP.
2. Poznanie struktury organizacyjnej oraz kultury organizacyjnej jednostki gospodarczej.
3. Zapoznanie się z podstawowymi procesami gospodarczymi realizowanymi przez
jednostkę ze szczególnym zwróceniem uwagi na zgodność z profilem kierunku.
4. Zapoznanie się z aktualnym stanem wiedzy i jej zastosowaniem we wszystkich
obszarach i fazach zarządzania projektem, tj. zarządzanie integracją projektu,
zarządzanie zakresem projektu, zarządzanie czasem, zarządzanie kosztami,
zarządzanie jakością, zarządzanie zespołem pracowniczym, zarządzanie komunikacją
w projekcie, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zaopatrzeniem.

5. Poznanie oraz współuczestniczenie w procesach związanych z komunikacją w zespole
w ramach wyznaczonych przez Zakładowego Opiekuna Praktyk stanowisk pracy
(Student doskonali swoje umiejętności w zakresie rozumienia i przekazywania
poleceń innym członkom zespołu, przedstawiania zagadnienia w sposób jasny
i przejrzysty, aktywnie współuczestniczy w pracy zespołu).
6. Poznanie możliwości wykorzystania designu w sektorze usług publicznych polegający
na projektowaniu innowacji społecznych, przestrzeni publicznej i strategii działania
instytucji rządowych i pozarządowych w oparciu o potrzeby użytkownika.
7. Zapoznanie się z designem produktów, usług, marki, modeli biznesowych i interakcji
w biznesie.
8. Rozpoznanie systemów informatycznych wspomagających procesy designu
i zarządzania projektem.
9. Czynny udział w obsłudze i diagnostyce wybranych procesów.
10. Podsumowanie praktyk.
Dodatkowo student jest zobowiązany do:
11. Poznania wyznaczonych przez Zakładowego Opiekuna Praktyki stanowisk pracy
i odbycie praktyki na tych stanowiskach.
12. Wykonywania poleceń Zakładowego Opiekuna Praktyki i informowanie go
o wszystkich swoich poczynaniach związanych z odbywaną praktyką.
13. Przestrzegania dyscypliny pracy i tajemnicy zawodowej oraz postępowania zgodnego
z etyką zawodową.
14. Przestrzeganie Kodeksu Etyki Studenta Politechniki Częstochowskiej.

Kierunkowy opiekun praktyk studenckich:
dr inż. Katarzyna Rozpondek

