Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych

FORMULARZ ZWOLNIENIA Z PRAKTYKI
- kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, II stopień studiów
PROFIL PRAKTYCZNY
semestr 2

.............................................................................
imię i nazwisko studenta

Legnica dnia....................

..............................................................................
adres i telefon
..............................................................................
wydział /specjalność / kierunek
..................., studia: stacjonarne / niestacjonarne
rok studiów

PWSZ im. Witelona w Legnicy
Dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych

dr inż. Renata Gnitecka

Proszę o zwolnienie mnie z obowiązku odbycia praktyki w ramach wykonywanych czynności w
pracy zawodowej. Pracuję w: ..............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
na stanowisku : ....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

..........................................
podpis studenta
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Wymagane efekty kształcenia zrealizowane w ramach stanowiska pracy:
Efekty praktyk Studenta powiązane z
efektami kierunkowymi studiów (podano
stosowny kod).

Semestr

Cele

II

Zebranie
informacji
o
strukturze
organizacyjnej przedsiębiorstwa, strukturze
wybranych działów, strategii zarządczej oraz
otoczeniu makro i mikroekonomicznym.
Poznanie
otoczenia
biznesowego
przedsiębiorstwa.
Analiza elementarnych
wskaźników finansowych przedsiębiorstwa.

tematyka
kierunkowa

Ma wiedzę związaną z funkcjonowaniem
przedsiębiorstwa w zakresie: metod zarządzania
projektami i innowacjami, organizacji pracy. Do
oceny takich przedsięwzięć korzysta z metody
techniczno-ekonomicznej. K2ZIP_U01

Ma podstawową wiedzę na temat najnowszych
koncepcji zarządzania strategicznego, zna modele
Ocena pozycji rynkowej przedsiębiorstwa i strategii przedsiębiorstwa.
Ma rozszerzoną wiedzę teoretyczną dotyczącą
jego strategii.
zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem oraz
Przeprowadzenie
analizy
porównawczej metod wykorzystywanych na poszczególnych jego
struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa ze etapach. K2ZIP_U06

strukturami modelowymi.

Ma uporządkowaną wiedzę na temat metod i technik
organizacji systemów produkcyjnych oraz
Zebranie informacji o formie prawnej podstawowych narzędzi informatycznych do
przedsiębiorstwa,
strukturze
zarządu. zarządzania nimi. Wie jak analizować wirtualne i
Poznanie formy prawnej przedsiębiorstwa.
rzeczywiste przedsiębiorstwo produkcyjne i
podejmować decyzje. K2ZIP_U07

Pozyskanie informacji o systemie zapewnienia
Potrafi korzystać z systemów wspomagania decyzji
jakości.

oraz metod zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
korzystając również z technologii informatycznych.
Zebranie informacji o procedurach badania i K2ZIP_U05

rozwoju produktów oraz usług.

Opinia opiekuna praktyk
Po dokonaniu analizy zgodności zadań realizowanych przez studenta podczas wykonywania
czynności zawodowych z zadaniami określonymi w programie praktyk:

□

nie zwalniam z obowiązku odbywania praktyki; student jest zobowiązany zrealizować całość,
praktyki w wybranym przedsiębiorstwie, może / nie może być to macierzysty zakład pracy studenta.

□

zwalniam w całości z obowiązku odbycia praktyki,

□

zwalniam częściowo z obowiązku odbycia praktyki i jednocześnie zaliczam następujące efekty

kształcenia: ...........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

□

zwalniam z ……….. godzin praktyk i wyznaczam do realizacji ……….. godzin praktyk, co pozwoli

osiągnąć pozostałe efekty kształcenia. Student może / nie może odbyć praktykę w macierzystym zakładzie
pracy.

Data: ................................

..........................................
opiekun praktyk
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Decyzja Dziekana Wydziału

Po zapoznaniu się z opinią opiekuna praktyk, podejmuję następującą decyzję:

□

przychylam się do opinii opiekuna praktyk

□

nie przychylam się do opinii opiekuna praktyk

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

Data: ................................

............................................
Dziekan

W załączeniu:
1. Wykaz czynności zawodowych wykonywanych w ramach aktywności zawodowej w kontekście
osiągniętych efektów kształcenia.
2. Dokument potwierdzający aktywność zawodową.
3. Zakres obowiązków (potwierdzony przez pracodawcę).
4. Sprawozdanie ze sposobu osiągnięcia wymaganych efektów kształcenia.
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