
 
 

Instrukcja przebiegu praktyki zawodowej w roku akademickim 2022/2023 
 

Praktyka 1 (ogólna) 

 

1. Cele praktyki zawodowej 

Głównym celem praktyki zawodowej jest umożliwienie studentom kontaktu ze środowiskiem pracy, w tym również 

kształtowania właściwego stosunku do pracowników i obowiązków związanych z wykonywaniem zawodu, nabycie 

nowych lub pogłębienie posiadanych już umiejętności, wiedzy i kompetencji społecznych oraz zdobycie 

doświadczenia zawodowego w ramach studiowanego kierunku. 

 

Cele szczegółowe praktyki zawodowej: 

˗ poznanie podstawowych przepisów, zasad i procedur regulujących pracę organizacji, w szczególności zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ochrony danych osobowych, zasad z zakresu ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego, 

˗ poznanie struktury organizacyjnej jednostki i zakresu jej działalności, 

˗ poznanie procesów występujących w organizacji, 

˗ poznanie organizacji pracy oraz zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na kluczowych 

stanowiskach pracy powiązanych z realizacją procesów w jednostce, 

˗ poznanie podstawowej dokumentacji, obiegu i archiwizowania dokumentów w jednostce, 

˗ samodzielna organizacja własnego stanowiska pracy, 

˗ obserwacja pracy doświadczonych pracowników zatrudnionych w organizacji, 

˗ poznanie zasad kontaktów jednostki z klientem, biznesem i administracją, 

˗ nabycie umiejętności obsługi urządzeń biurowych, 

˗ poznanie obsługi technologii informacyjnych stosowanych w realizacji procesów występujących  

w organizacji, 

˗ nabycie umiejętności i zachowań potrzebnych w środowisku pracy (komunikacja interpersonalna, praca 

grupowa, należyty stosunek do pracy i innych współuczestników, z którymi praca jest wykonywana), 

˗ uczestniczenie w realizacji właściwych dla danej organizacji zadań umożliwiających osiągnięcie założonych 

efektów uczenia się. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunek studiów / poziom  
studiów 

Zarządzanie / studia I stopnia 

Tryb studiów 
(stacjonarne/niestacjonarne) 

Studia niestacjonarne 

Profil studiów Profil praktyczny 

Czas trwania, liczba punków ECTS, 
terminy i zaliczenie praktyki 

2 miesiące (240 godz.), 9 punktów ECTS – realizacja w trakcie I roku studiów 
(zaliczenie – semestr 2) 

Forma zaliczenia Zaliczenie bez oceny 



 
2. Efekty uczenia się 

W rezultacie odbytej praktyki zawodowej student: 

Wiedza: zna i rozumie 

W1 podstawowe zasady, procedury, metody organizacji i akty normatywne regulujące działalność organizacji 

W2 strukturę organizacyjną jednostki będącej miejscem odbywania praktyki 

W3 
procesy występujące w organizacji oraz zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach 
pracy powiązanych z tymi procesami 

W4 zna technologie informacyjne wykorzystywane w organizacji do realizacji procesów 

Umiejętności: potrafi 

U1 dostrzec problem występujący w danej organizacji (komórce) oraz zaproponować koncepcję rozwiązania 

U2 wykonywać praktyczne zadania z zakresu działalności organizacji  

U3 odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania 

U4 komunikować się oraz utrzymywać właściwe relacje w środowisku zawodowym 

U5 dokonać samooceny deficytów i potrzeb w zakresie dalszego rozwoju zawodowego z zakresu zarządzania 

U6 obsługiwać technologie informacyjne wykorzystywane w organizacji do realizacji procesów  

U7 
przestrzegać wymaganych w organizacji zasad postępowania, gwarantujących właściwą jakość działań 
zawodowych oraz bezpieczeństwo w miejscu pracy 

Kompetencje społeczne: jest gotów do 

K1 
krytycznej oceny posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz zasięgania opinii ekspertów 
w przypadku trudności z samodzielnym wykonaniem zadania lub  rozwiązaniem problemu 

K2 odpowiedzialnej współpracy z innymi uczestnikami procesów zachodzących w organizacji 

K3 przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz dobrych praktyk w pracy zespołowej  
 

3. Miejsca odbywania praktyki zawodowej 
Praktyka zawodowa może być zrealizowana w przedsiębiorstwach (prywatnych, państwowych, komunalnych, 
spółdzielczych) produkcyjnych, usługowych, handlowych, organizacjach pozarządowych oraz jednostkach 
administracji rządowej i samorządowej. 
 

4. Założenia organizacyjne 
a) Z ramienia Uczelni opiekunem praktyki jest Kierownik praktyk. 
b) Student samodzielnie dokonuje wyboru zakładu pracy, w którym będzie odbywał praktykę, przy czym profil 

działania zakładu pracy musi umożliwić studentowi realizację celów praktyki zawodowej i osiągnięcie 
założonych efektów uczenia się. 

c) Student przedstawia Kierownikowi praktyk podpisane przez zakład pracy porozumienie o prowadzeniu praktyki 
zawodowej. Po otrzymaniu akceptacji miejsca, czasu trwania i terminu odbycia praktyki student rozpoczyna 
realizację praktyki. 

d) Nadzór nad realizacją praktyki zawodowej w zakładzie pracy sprawuje Opiekun praktyk z ramienia zakładu 
pracy. 

e) Po odbyciu praktyki zawodowej student składa w Dziekanacie Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych  
i Technicznych lub u Kierownika praktyk, najpóźniej do 31 sierpnia każdego roku akademickiego, komplet 
dokumentów potwierdzających odbycie praktyki i osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów uczenia się. 
Kierownik praktyk dokonuje oceny złożonej dokumentacji. Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje Dziekan 
Wydziału. 



 
 

5. Dokumenty wymagane do zaliczenia praktyki zawodowej: 

˗ porozumienie o prowadzeniu praktyki zawodowej (podpisane przez zakład pracy), 

˗ karta oceny praktyki zawodowej,  

˗ karta oceny stopnia osiągnięcia efektów uczenia się na praktyce zawodowej (wypełniona i podpisana przez 

Opiekuna praktyki z ramienia zakładu pracy), 

˗ opis przebiegu praktyki zawodowej (wypełniony przez studenta), 

˗ ankieta ewaluacyjna praktyki zawodowej (wypełniona przez studenta), 

˗ ankieta ewaluacyjna praktyki zawodowej (wypełniona przez zakład pracy). 

 

6. Opiekun praktyki (z ramienia zakładu pracy) proszony jest o: 
˗ czuwanie nad organizacją i przebiegiem praktyki zawodowej, 

˗ ocenę stopnia osiągnięcia  przez studenta efektów uczenia się na praktyce zawodowej, 

˗ wypełnienie ankiety ewaluacyjnej praktyki zawodowej. 

 

Kierownik praktyk: dr Anna Suchorab 

                       e-mail: anna.suchorab@osw.edu.pl 

                            tel.: 667 737 700 (kontakt środa, czwartek, piątek w godz. 11.00 – 15.00) 
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