
Załącznik nr 2 Regulaminu 

ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

Rok akademicki…………/………… 

DANE STUDENTA 

1. Imię i nazwisko…………………………………………………….. Nr Indeksu……………………………………………… 

2. Kierunek i rok studiów …………………………………………... 

 

INSTYTUCJA/ZAKŁAD PRACY PRZYJMUJĄCA(Y) NA PRAKTYKĘ 

1. Nazwa  .......................................................................................................................  

                …………………………………………………………………………………………………………. 

2. Adres …………………………………………………………………………………………………………… 

               ………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Imię i nazwisko osoby sprawującej nadzór nad realizacją praktyki w jednostce 
przyjmującej ……………………………………………… 

4. Okres odbycia praktyki przez studenta …………………………………………………………….. 

 

CZĘŚĆ I - OPIS PRZEBIEGU PRAKTYKI  

I ZAKRESU WYKONYWANYCH OBOWIĄZKÓW 

(wypełnia student/studentka) 

Nr 

dnia 
Data Opis 

1   

2   

3   

4   

5   



6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

Uwagi: (Proszę podzielić się swoimi przemyśleniami dotyczącymi miejsca praktyki 

zawodowej. Przedstawione opinie nie mają wpływu na ocenę studenta, a krytyczne 

spostrzeżenia pozwolą na weryfikowanie miejsc praktyk zawodowych studentów 

wybranego kierunku) 

 
 

 

 

 

 

 

 Podpis studenta/studentki:............................... 

 



CZĘŚĆ II - ARKUSZ OCENY KOMPETENCJI PRAKTYKANTA 
(wypełnia pracodawca po zakończeniu praktyki zawodowej) 

 

Opis działań praktykanta 

Ocena  
(proszę postawić krzyżyk w odpowiedniej 

kolumnie) 

 Bardzo 
dobra 

Dobra 
Dostate- 

czna 
Niedostat

eczna 

Kompetencje merytoryczne i praktyczne praktykanta 

Student rozumie wpływ różnych wymiarów przestrzeni 
na rozwój społeczny i ekonomiczny 

    

Student potrafi w praktyce wykorzystać wiedzę i 
umiejętności  

    

Wykonuje powierzone mu zadania     

Efektywnie organizuje warsztat pracy      

Wykonuje obowiązki odpowiedzialnie i rzetelnie     

Wykazuje zainteresowanie doskonaleniem 
umiejętności zawodowych i pogłębianiem wiedzy  

    

Realizacja treści programowych 

Student poznał zakres działalności, kompetencje i 
podstawy prawno-organizacyjne funkcjonowania 
jednostki, w której odbywa praktykę 

    

Student wykazywał zainteresowanie uczestnictwem 

lub obserwacją działań prowadzonych w jednostce 
    

Student poznał zasady obiegu dokumentów w 
jednostce 

    

Student zapoznał się z zasadami zachowania 
tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony 

poufności danych w zakresie określonym przez 

instytucję przyjmującą studenta na praktykę 
zawodową 

    

Student poznał zasady organizacji pracy i podziału 
kompetencji, procedur, procesu planowania pracy i 

kontroli 

    

 

Sugerowana ocena wystawiona przez osobę sprawującą nadzór nad realizacją praktyki w 

jednostce przyjmującej (bardzo dobra, dobra, dostateczna, niedostateczna):   

Ewentualne uwagi odnośnie praktykanta:  .........................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 

Data, podpis, pieczątka 

 

Potwierdzenie odbycia praktyki przez opiekuna praktyk zawodowych  

(Uniwersytet Wrocławski) 

 ...........................................................................................................................................  

Data, podpis 

 

 


