
Tabela nr 1. 

 
 

Instytut 

Rok studiów 

Rok I- profit praktyczny 
Od roku akademickiego 

2016/2017 

Rok II- profil 
ogólnoakademicki 

Rok III- profil 
ogólnoakademicki 

Ekonomii i 
Zarządzania:  

EiZ 

 

Finanse i 
rachunkowość 

profit praktyczny 
40 godz. w sem. III 
40 godz. w sem. IV 
80 godz. w sem. V 

- - 

Zarządzanie Rok I- profit praktyczny 
Od roku akademickiego 
2017/2018 
 
60 godz. po sem. IV 
(wakacje) 
60 godz. w sem.  V 

Rok II- profil 
ogólnoakademicki 
160 godz. (4-tyg.  
w okresie wakacji) 

- 

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne 

profit praktyczny 
40 godz. w sem. III 
40 godz. w sem. IV 
80 godz. w sem. V 

- - 

Stosunków 
Międzynarodowych: 

SM 

 

Administracja - Rok II – profit 
praktyczny 
160 godz. po IV sem.  
 w okresie wakacji 

- 

Europeistyka - Rok II - profit 
praktyczny 
160 godz. po IV sem.   
w okresie wakacji 

- 

Inżynierii Technicznej: 
IT 

 

Informatyka Profit praktyczny 
Od roku akademickiego 
2017/2018 
360 godz. po VI sem – w 
okresie wakacji  
 

- Rok III- profil 
ogólnoakademicki 
 
160 godz. (4-tyg.  
w okresie wakacji) 

Budownictwo Profit praktyczny 
Od roku akademickiego 
2017/2018 
520 godz. po VI sem – w 
okresie wakacji  

Rok II- profil 
ogólnoakademicki 
 
160 godz. (4-tyg.  
w okresie wakacji) 

Rok III- profil 
ogólnoakademicki 
 
160 godz. (4-tyg.  
w okresie wakacji) 

Geodezja i Kartografia Profit praktyczny 
Od roku akademickiego 
2017/2018 

- Rok III- profil 
ogólnoakademicki 
 



175 godz. ogółem 
 
100 godz. w sem. VI 
 
75 godz. w sem. VII  

160 godz. (4-tyg.  
w okresie wakacji) 

40 godz. 
(1 tydz.). 
według 
katastru 
Starostwo 

120 godz.  
(3 tyg.). 
 
Firmy 
geodezyjne 

Humanistyczny:  
IH 

 

Pedagogika I rok- 100 godz. po II 
sem. (wrzesień) 
I rok-50 godz. po  II sem. 
(wrzesień)   spec. Pow. Z 
Res. 
 
II rok- 50 godz. po IV 
sem. (wrzesień) 
 
III rok- 60 godz. w VI 
sem. 

- 80 godz. (w trakcie 
semestru V). 

Filologia angielska II rok- 25 godz. w sem. III 
           25 godz. w sem. IV 
III rok- 55 godz. w sem. 
V 
            55 godz. w sem. 
VI 
 
Specjalności: j. angielski 
w biznesie i 
multimediach 
II rok- 160 godz. (4-tyg. 
w okresie wakacji) 

 
 
 

- 

120 godz. (po 60 godz. 
w semestrze V i VI) 

Ochrony Zdrowia:  
IOH 

 

Kosmetologia III rok- 160 godz. w sem. 
VI 

- - 

Praca Socjalna I rok- 70 godz.  
w sem II- praktyka 
śródroczna 
 
II rok- 160 godz.  
(w okresie wakacji) 
 
III rok- 160 godz. 
 w sem. VI 

- - 

 


