
Załącznik nr 7 

do Regulaminu praktyk zawodowych  

ZD5/2021 z 01.pazdziernika 2021 r., 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ  

 

 

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, Filia w Otwocku 

 

 

Imię/Imiona i nazwisko studenta: ………………………………………….…………………  

 

Nr albumu:  ……………………………………………………………………………………  
 

Rok studiów …………, semestr ……………………. 
 

Etap praktyki: Etap I / Etap II/ Etap III* 

 

Czas trwania praktyki od …………………………….. do …………………………….. 

 

Miejsce odbywania praktyki zawodowej: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa i adres, tel.)  

 

Pieczątka zakładu pracy 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CZĘŚĆ I.  

OPIS PRZEBIEGU PRAKTYKI  ZAWODOWEJ 

(wypełnia student) 

 

 

1. Ogólna charakterystyka Zakładu pracy (przedmiot działania, struktura organizacyjna):  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2. Cel i zakres prowadzonej działalności (zasady funkcjonowania, tryb pracy, metody i formy 

pracy poszczególnych wydziałów, wyodrębnionych komórek itp.)  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

 

3. Szczegółowy opis przebiegu praktyki. Wykaz wszystkich czynności wykonywanych przez 

praktykanta wraz z opisem zagadnień, problemów rozwiązywanych podczas zajęć (np. 

zapoznanie się ze statutem jednostki, regulaminem organizacyjnym i innymi wewnętrznymi 

źródłami prawa, regulaminem pracy, zasadami dotyczącymi przestrzegania tajemnicy prawnie 

chronionej, obserwacja pracy doświadczonych pracowników zatrudnionych w organizacji, w 

której student odbywa praktykę, samodzielne ewidencjonowanie i archiwizowanie 

dokumentów, zadawanie pytań, zapisywanie ważnych informacji, które posłużą studentowi do 

rozwoju własnych kompetencji, samodzielna obsługa urządzeń biurowych i wybranych 

programów komputerowych itp.) 

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

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

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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



…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 

4. Podsumowanie praktyki**.  

Student w tej części sprawozdania powinien dokonać podsumowania całego okresu praktyki, 

tj. Etapu I, II, III. Należy wykazać związek odbytej praktyki z kierunkiem studiów. Student 

powinien przedstawić osiągnięcia zdobyte podczas praktyki zakwalifikowane w kategoriach 

wiedzy, umiejętności i kompetencji (w powiązaniu z właściwym symbolem efektów uczenia 

się, zamieszczonych w Części I Dziennika praktyk). Sprawozdanie powinno przedstawiać 

uwagi, obserwacje i wnioski praktykanta dotyczące wykonywanej pracy. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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



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

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

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

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

        (miejscowość i data)                                                                               (czytelny podpis  studenta 

 

 

 

 



 

** Punkt 4 sprawozdania wypełnia student kończący ostatni etap realizacji praktyki  

 
Należy wydrukować druk odpowiedni do kierunku i poziomu studiów 

 

CZĘŚĆ II a. 

 

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 (wypełnia Zakładowy opiekun praktyk oraz promotor pracy licencjackiej) 

 

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, Filia w Otwocku 

 

Kierunek Zarządzanie 

studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym 

 

1. Proszę ocenić w skali od 1 do 5: (1 – oznacza bardzo źle, 5 – bardzo dobrze): 

a) adekwatność wiedzy do wykonywanej praktyki zawodowej: ………………………………. 

b) stopień wykorzystania posiadanej wiedzy podczas odbywanej praktyki zawodowej: ………. 

 

2. Proszę ocenić w skali od 2 do 5, stopień uzyskania efektów uczenia się studenta, które oznaczają: 

5.0 – zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane, z ewentualnymi pojedynczymi nieścisłościami, które nie 

mają znaczenia dla osiągnięcia poszczególnych efektów;  

4.5 – zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z nielicznymi błędami;  

4.0 – zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z szeregiem błędów i/lub pojedynczych braków;  

3.5 – zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z istotnymi błędami i/lub brakami;  

3.0 – zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z dużymi błędami lub brakami (poziom minimalnie 

wymagany, akceptowany przez nauczyciela akademickiego);  

2.0 – zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane. 

 

Lp. 
Przedmiotowe efekty uczenia się dla praktyki 

zawodowej 

Etap 

realizacji 

praktyki 

Wypełnia Zakładowy opiekun 

praktyk* 

(proszę postawić znak „X”  

we właściwej kolumnie) 

                           Wiedza  2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

 

01 

. 

Zna i rozumie normy, zasady i standardy 

funkcjonowania organizacji  

 

I       

II       

III       

       

 

 

02 

 

 

Zna i rozumie procesy kierowania ludźmi  

i konsekwencje tych procesów  

I       

II       

III       

       

 

 

03 

Zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące 

prawnych i etycznych zasad odnoszących się do 

funkcjonowania organizacji  

I       

II       

III       

       

 

04 Ma wiedzę i zna narzędzia niezbędne do kreowania 

wizerunku i planowania kariery  

 

       

II       

III       

       

 

05 

Zna i rozumie narzędzia marketingowe niezbędne do 

realizacji celów biznesowych  

       I       

 II       



   III       

        

06 

Zna i rozumie podstawowe metody i narzędzia w 

zakresie prezentacji i analizy danych ekonomicznych, 

w skali makro i mikro i potrafi wykorzystać tę wiedzę 

w działalności praktycznej  

 

       

       

      III       

       

       

       

07 Posiada wiedzę z zakresu źródeł finansowania 

działalności organizacji, sposobów ich pozyskiwania 

oraz kryteria ich wyboru 

III       

08 Zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące 

zastosowania systemów informatycznych w 

zarządzaniu  

II 

III 

      

                 Umiejętności   

 

 

09 

Potrafi wykorzystać narzędzia zarządzania 

marketingowego w zarządzaniu organizacjami oraz 

rozumie istotę i użyteczność marketingu w 

organizacjach różnego typu  

 

I       

II       

       

       

10 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w celu 

prognozowania procesów i zjawisk ekonomicznych, 

wykorzystując standardowe metody i narzędzia (w tym 

ICT)  

I       

II       

       

       

11 

Potrafi ocenić działalność gospodarczą jednostki w 

oparciu o różnego rodzaju dane finansowe 

       

II       

III       

       

12 

Potrafi porozumiewać się w środowisku zawodowym 

oraz innych środowiskach, wykorzystując 

odpowiednie narzędzie właściwe dla nauk o 

zarządzaniu i jakości, używając odpowiedniej 

terminologii  

       

II       

III       

       

13 

Potrafi planować i organizować pracę własną oraz 

zespołu, określając priorytety służące realizacji 

zadania, będąc świadomym obowiązków z tego 

płynących oraz krytycznie ocenić stopień 

zaawansowania prac  

       

II       

III       

       

14 

Potrafi racjonalnie organizować i planować pracę z 

uwzględnieniem ograniczonych zasobów w 

gospodarce rynkowe  

       

       

III       

IV       

 

 

15 

Potrafi współdziałać w ramach prac zespołowych, w 

tym interdyscyplinarnych, komunikować się z innymi 

osobami, oceniać predyspozycje własne i pozostałych 

członków zespołu do wykonywania poszczególnych 

prac, przyjmować, a także delegować różne role i 

zadani  

       

       

III       

       

 

 

16 

 

 

 

Potrafi samodzielnie planować i realizować 

powierzone mu zadania w trakcie praktyki zawodowej 

i jest świadomy znaczenia tej umiejętności w przyszłej 

pracy zawodowej  

      I       

II       

III       

       



 

         

 

               Kompetencje 

  

1

7 

Jest gotów pracować w grupie, przyjmując w niej różne 

role, w tym wspólnie realizując projekty społeczne 

uwzględniając aspekty gospodarcze i prawne  

I       

II       

III       

       

18 Jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu 

publicznego, będąc świadomym znaczenia 

współczesnych metod i technik zarządzania dla rozwoju 

społeczeństw i organizacji  

       I       

III       

IV       

       

 

 

19 

Jest gotów do myślenia i działania w sposób 

przedsiębiorczy, w szczególności wykazując się 

postawą twórczą i kreatywną  

       

       

III       

       

20 Jest gotów do przekazywania swojej wiedzy i 

doświadczenia innym osobom zarówno w miejscu pracy 

i poza nim  

I       

II       

III       

       

*  

 
Potwierdzam opisany przebieg praktyki i dokonaną weryfikację powyższych efektów uczenia się. 

• Propozycja oceny końcowej (od 2 do 5): ………….. 

• Uwagi i opinie o przebiegu praktyki: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

        (miejscowość i data)                                         (pieczęć i podpis Zakładowego opiekuna praktyki) 

 

 

 

 

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

                                                                                                                   (pieczęć Zakładu pracy) 

 



 

 

 

 

Weryfikacji wybranych efektów uczenia się osiągniętych w trakcie etapu III  dokonał promotor pracy 

licencjackiej.  

 

Propozycja oceny końcowej: ……………………… 

 

 

 

 

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

       (miejscowość i data)                                                       (podpis promotora) 

 

 

 

 

 

 

 

Należy wydrukować druk odpowiedni do kierunku i poziomu studiów 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ II. 

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ I ZALICZENIE PRAKTYKI 
 

 

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI DOKUMENTACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ 
(dokonuje i wypełnia opiekun praktyk zawodowych) 

 

Ocena z praktyki zawodowej wystawiona przez Zakładowego opiekuna praktyki (w tym 

obejmująca weryfikację efektów uczenia się) 

 

…………… 

Kompletność dokumentów wymaganych w regulaminie praktyk i programie praktyk zawodowych 

(0-5 pkt. - warunek uzyskania pozytywnej oceny!)  
 

Rzetelność w wypełnieniu dziennika praktyk, opis zadań, opis własnych wniosków i spostrzeżeń  

(0-5 pkt.)  
 

Poprawność sporządzenia sprawozdania z przebiegu praktyki zawodowej, opis zdarzeń, opis 

własnych wniosków i spostrzeżeń (0-5 pkt.) 
 

Weryfikacja obowiązkowości 

studenta:  

terminowość złożenia dokumentacji praktyk (0-1 pkt.)  

udział w spotkaniach organizacyjnych (0-1 pkt.)  

Ocena wystawiona na podstawie uzyskanej liczby punktów*:  
 

…………… 
 

 

Dodatkowe czynności  opiekuna praktyk zawodowych / nie dotyczy** 

 
W związku z wątpliwości co do osiągnięcia efektów uczenia się przez studenta podczas praktyki: 

Rodzaj czynności  Data Krótki opis / uwagi  

Rozmowę weryfikującą ze 

studentem 

  

Bezpośredni kontakt z Zakładem 

pracy, w którym student odbywał 

praktyki 

  

Dołączenie przez studenta   



dodatkowych dokumentów, 

potwierdzających osiągnięcie przez 

efektów uczenia się (należy je 

wymienić i dołączyć do 

dokumentacji praktyki) 

 

 
 

 

 

 

..………………………..…..……………………………..  
        (data i podpis  opiekuna praktyk)            

 
 

 

 

 

*Punktacja i ocena dotycząca weryfikacji dokumentów i obowiązkowości Studenta: 17-15,5 pkt. – 5,0; 15-14 pkt. – 4,5; 13,5-

12 pkt. – 4,0; 11,5-10,5 pkt. 3,5; 10-9 pkt. – 3,0; 8,5 i mniej pkt. – 2,0. 

Liczba punktów, a tym samym ocena końcowa z praktyki zawodowej może ulec podwyższeniu bądź obniżeniu w zależności 

od wyniku reportu hospitacji (0-3 pkt.). 

 

**niewłaściwe skreślić 
………………………………………………… 

                  (pieczęć Collegium Mazovia, Filia w Otwocku) 

 

 

 

 

ZALICZENIE PRAKTYKI 

 

 

 

Na podstawie przedłożonej przez studenta dokumentacji potwierdzającej odbycie i przebieg 

praktyki zawodowej oraz oceny wystawionej przez Zakładowego opiekuna praktyki, a także własnej 

oceny merytorycznej, dotyczącej w szczególności osiągnięcia przez studenta wskazanych w Części I 

Dziennika praktyk efektów uczenia się:   

 
Zaliczam praktykę na ocenę* ………. i przyznaję 

…..…. pkt. ECTS 

Nie zaliczam praktyki 

 

 

 

 

Data ………………………………………………… 

 

Podpis opiekuna praktyk  

 

………………………………………………………. 

Uzasadnienie: 

………………………………………………………. 

……………………………………………………..... 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

Data …………………………………………………. 

Podpis opiekuna praktyk  

 

……………………………………………………….. 

 

 

*Ostateczna ocena z praktyki jest wynikiem średniej arytmetycznej ocen: Zakładowego opiekuna praktyki oraz opiekuna 

praktyki – obliczanej zgodnie z Regulaminem studiów w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej 


