
 

Karta oceny stopnia osiągnięcia efektów uczenia się na praktyce zawodowej 
 

Imię i nazwisko studenta   

Nr albumu  

Kierunek studiów / poziom  studiów Zarządzanie / studia II stopnia 

Tryb studiów 
(stacjonarne/niestacjonarne) 

Studia niestacjonarne 

Rok studiów  

Miejsce odbywania praktyki 
 (nazwa i adres 

firmy/instytucji/placówki) 

nazwa  

adres  

Okres odbywania praktyki 
od………………………………….. do………………………………….. 

Liczba godzin praktyki 
(zgodnie z opisem przebiegu praktyki) 

 

Imię i nazwisko opiekuna praktyk ze 
strony firmy/instytucji/placówki 

 

 

Czy w czasie praktyki zawodowej zostały osiągnięte poniższe efekty uczenia się: 

L.p. Wiedza: zna i rozumie Tak Nie 

1.  zasady, procedury, metody organizacji i akty normatywne regulujące działalność organizacji   

2.  
misję, strategię, kulturę organizacyjną, otoczenie biznesowe oraz  strukturę organizacyjną jednostki 
będącej miejscem odbywania praktyki 

  

3.  
procesy występujące w organizacji oraz zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na 
stanowiskach pracy powiązanych z tymi procesami 

  

4.  
zna metody i techniki pracy menadżerów oraz technologie informacyjne wykorzystywane  
w zarządzaniu organizacją 

  



 
 

L.p. Umiejętności: potrafi Tak Nie 

1.  
obserwować,  analizować i interpretować procesy występujące w organizacji oraz dostrzec problem 
występujący w danej jednostce (komórce) oraz zaproponować koncepcję rozwiązania 

  

2.  
wykonywać praktyczne zadania z zakresu działalności organizacji dobierając właściwe metody  
i narzędzia 

  

3.  
przewidzieć przebieg wybranego procesu w organizacji oraz wskazać priorytety służące do jego 
realizacji 

  

4.  komunikować się i utrzymywać właściwe relacje w środowisku zawodowym oraz pracować w zespole   

5.  
dokonać samooceny deficytów i potrzeb w zakresie dalszego rozwoju zawodowego z zakresu 
zarządzania 

  

6.  obsługiwać technologie informacyjne stosowane w zarządzaniu organizacją   

7.  
przestrzegać wymaganych w organizacji zasad postępowania, gwarantujących właściwą jakość działań 
zawodowych oraz posługiwać się wybranymi normami i standardami w procesie pracy 

  

 

L.p. Kompetencje: jest gotów do Tak Nie 

1.  
krytycznej oceny posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz poszukiwania 
odpowiedzi na nurtujące go pytania 

  

2.  
odpowiedzialnej współpracy z innymi uczestnikami procesów zachodzących w organizacji oraz 
przyjmowania etycznej postawy 

  

3.  działania w sposób przedsiębiorczy oraz odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych   

Dodatkowe spostrzeżenia Opiekuna praktyk ze strony firmy/instytucji/placówki dotyczące 

przebiegu praktyki: 

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

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

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

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

………………………………………………… 
Pieczęć firmy/instytucji/placówki 

……………………………………………………….……………… 
Podpis Opiekuna z ramienia firmy/instytucji/placówki 

 


