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KARTA PRZEBIEGU PRAKTYKI 

kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, II stopień studiów
PROFIL PRAKTYCZNY

semestr 2

.............................................................................
pieczęć placówki, zakładu

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

...............................................................................................................................................................................
miejsce praktyk

               

Opinia opiekuna praktyk w przedsiębiorstwie:

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

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

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

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

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

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

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

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

Ocena* ogólna z praktyki wystawiona przez opiekuna praktyki w przedsiębiorstwie  ........................................................

Ilość dni nieobecnych (w tym nieusprawiedliwionych): ...................................................................................................

Daty odpracowania nieobecności: .....................................................................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna praktyki w przedsiębiorstwie: ..................................................................................................

sporządzono: ......................................................               ....................................................................
                             (miejscowość, dnia)            Podpis i pieczęć opiekuna  w zakładzie                   
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EFEKTY KSZTAŁCENIA
(oznaczenia zgodnie z programem

praktyk)

OCENA **

(proszę złożyć podpis w rubryce odpowiadającej wyborowi)

niedostateczny dostateczny
dostateczny

plus
dobry

dobry 
plus

bardzo
dobry

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 strategii przedsiębiorstwa. 

Ma rozszerzoną wiedzę teoretyczną dotyczącą
zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem

oraz metod wykorzystywanych na
poszczególnych jego etapach. K2ZIP_U06

Ma uporządkowaną wiedzę na temat metod i
technik organizacji systemów produkcyjnych
oraz podstawowych narzędzi informatycznych

do zarządzania nimi. Wie jak analizować
wirtualne i rzeczywiste przedsiębiorstwo

produkcyjne i podejmować decyzje.
K2ZIP_U07

Potrafi korzystać z systemów wspomagania
decyzji oraz metod zarządzania wiedzą w
przedsiębiorstwie korzystając również z

technologii informatycznych. 
K2ZIP_U05

Wypełnia wydziałowy opiekun praktyk

OCENA Z EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE WIEDZA

niedostateczny dostateczny dostateczny plus dobry
dobry 

plus
bardzo dobry

Ocena studenta uzyskana ze sprawozdania z praktyki,  potwierdzająca osiągnięcie efektów kształcenia  z

obszarów wiedza: …………....................…….....……………

Ocena końcowa z praktyki *** ………………………………

…………….....……………………
Data i podpis opiekuna praktyk

* Ocena z praktyki jest średnią ocen z efektów kształcenia. Ocenę pozytywną  z praktyki otrzymuje student, jeśli wszystkie oceny z 
efektów są pozytywne . W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z przynajmniej jednego z efektów kształcenia, student nie 
zalicza praktyki.
** Wydziałowy opiekun praktyk zalicza efekty kształcenia, których osiągnięcie udokumentował student w formularzu częściowego 
zwolnienia z praktyki. 
*** Ocena końcowa z praktyk uwzględnia ocenę wystawioną przez opiekuna praktyk w zakładzie (potwierdzająca osiągnięcie 
efektów kształcenia z obszarów umiejętności oraz kompetencji społecznych) oraz ocenę uzyskaną ze sprawozdania (potwierdzającą 
osiągnięcie efektów z obszaru wiedza)                     
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