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  Kraków, dnia ………….………r. 

Imię i nazwisko studenta(-ki) – nr albumu   

 
  

   

Kierunek studiów (ścieżka dydaktyczna)    

 
  

   

Forma, stopień i rok studiów  

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Sprawozdanie końcowe z praktyki 
 

realizowanej w okresie (od – do) …………………………………………………. 
 
 

w …………………………………………………………………………………………  
Nazwa Instytucji przyjmującej na praktykę 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................................................  
 Podpis  studenta(-ki) 
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Opis przebiegu praktyki1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

                                                 
1
 Sprawozdanie powinno obejmować wszystkie zrealizowane punkty ramowego programu praktyk (długość min. 

5 stron) 
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Karta egzaminacyjna  

 
Ocena stopnia osiągnięcia przez studenta efektów uczenia się podczas praktyki 

Opis efektów uczenia się 

Stopień osiągnięcia 
efektów uczenia się - 

ocena  
(w skali 2,0-5,0) 

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi: 

przygotować odpowiednie dokumenty związane z odbyciem praktyki  

w porozumieniu z opiekunem praktyk, zaplanować i zrealizować zadania związane w 
tematem praktyki  

 

wyszukiwać, dobrać i zastosować odpowiednie metody, materiały i informacje potrzebne 
do realizacji zadań w Instytucji, w której realizuje praktykę, potrafi przewidywać skutki 
podejmowanych działań 

 

stosować zasady BHP i dobrych praktyk w Instytucji przyjmującej na praktykę  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – jest gotów do: 

wykazania odpowiedzialności za pracę własną i innych,   

realizowania potrzeby ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, ma świadomość 
poziomu swojej wiedzy i umiejętności. 

 

właściwego odnoszenia się do osób, z którymi ma kontakt w trakcie pracy, z 
poszanowaniem zasad etyki zawodowej i poufności danych 

 

 

Data egzaminu …………………….. Ocena końcowa ……………………………….. 

 

 

 

 

 

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

Podpis nauczyciela egzaminującego 

 

 

 

 

 

 


