
 

 

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu studenckich praktyk zawodowych UTH 

 

Dziennik  

studenckiej praktyki zawodowej 

 

 

 

Imię i nazwisko studentki/studenta:………………………………………………………………… 

 

Nr albumu ……………….Semestr ……………………Rok………………………………………. 

 

Kierunek, specjalność, forma studiów…….……..………………………………………………… 

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

Wydział ………………………………………………………………………………………………. 

Termin praktyki od………………………... do ………………………………… 

Liczba godzin praktyki: ……………………. 

 

Nazwa i adres podmiotu w którym odbyto praktykę (Praktykodawcy): 

 

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

Imię i nazwisko oraz stanowisko opiekuna praktyki z ramienia praktykodawcy: 

 

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

 

 

PAMIĘTAJ:  zanim przystąpisz do wypełniania dziennika 

sprawdź, czy jest on zgodny z Twoim kierunkiem/etapem 

studiów. Dokumenty są inne dla każdego kierunku. 



 

 

I. Sprawozdanie z przebiegu praktyki (wypełnia student) 

Data  Liczba 
godzin  

Zadania zrealizowane przez studentkę/ta, związane z kierunkiem studiów  
i efektami uczenia się studentki/ta  

01.09.22 8 Zapoznanie się z BHP, działalnością przedsiębiorstwa oraz strukturą 
organizacyjną. 

02.09.22 8 Szkolenie wprowadzające – zapoznanie się z zakresem zadań, dokumentacją i 
szczegółową pracą działu. 

03.09.22 8 UWAGA: Dalej wpisujesz konkretne zadania, które wykonywałeś na praktykach, 
powiązane z kierunkiem studiów i branżą w jakiej działa praktykodawca. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Ogółem   

 

Opis przebiegu praktyki zawodowej - tę tabelkę wypełniasz Ty.  

Możesz to zrobić elektronicznie w Wordzie lub odręcznie, ale wyraźnym pismem.  

Wskazówki: 

• Wypisz po kolei wszystkie daty, kiedy byłeś/byłaś na praktykach, wpisz liczbę 
wykonywanych godzin i swoje obowiązki.  

• Ważne jest, abyś wykazał/a wiedzę i praktyczne umiejętności jakie zdobyłeś/aś na 
praktykach, a także jakie kompetencje społeczne rozwinąłeś/aś.  

• Pamiętaj, by wpisać dokładnie taką liczbę godzin praktyk, jaka Cię obowiązuje. 



 

 

II. Ocena osiągnięcia efektów uczenia się przez studentkę/ta (wypełnia 
Opiekun studentki/ studenta z ramienia praktykodawcy) 

 

 

 

 

Efekty uczenia przyjęte dla praktyki 
zawodowej na kierunku ………….. 
 

Ocena realizacji efektów uczenia się* 

2 3 3,5 4 4,5 5 

Wiedza  

W1 –        

W2 –        

W3 –        

Umiejętności  

U1 –        

U2        

Kompetencje społeczne 

K1 –        

K2 –        

K3 –        

*Proszę wstawić „X” w odpowiednią rubrykę kierując się zakresem obowiązków realizowanych podczas 
praktyki. 

Skala ocen:  

2 – niedostateczny 

3 – dostateczny 

3,5 – dostateczny plus 

4 – dobry 

4,5 – dobry plus 

5 – bardzo dobry 

 

Student otrzymuje ocenę pozytywną po osiągnięciu wszystkich efektów przynajmniej na ocenę 
dostateczną, a ocena końcowa wystawiana przez opiekuna praktyk ze strony Uczelni wynika ze 
średniej arytmetycznej z ocen poszczególnych efektów. 

 

 

 
 
 
 

 
 

Tę część wypełnia opiekun praktyki. Opiekun ocenia poszczególne efekty uczenia się 
przypisane dla Twojego kierunku/etapu praktyki. 
 



 

 

III. Opinia do pracy studenta 

 
 

 
( wypełnia Opiekun studentki/studenta z ramienia praktykodawcy)  

 

Mocne strony prezentowane przez studenta 
podczas wykonywanych zadań 

Obszary do rozwoju dot. wykonywanych 
zadań w toku praktyki/ proszę wskazać 
kompetencje, które student powinien 

jeszcze udoskonalać  

1. 
 
 

 

2 
 
 

 

3 
 
 

 

4  

 
Opinia powinna dotyczyć w szczególności: postawy zawodowej, umiejętności pracy grupowej, motywacji, 
zaangażowania, odporności na stres, umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, umiejętności 
do pracy przy sprzęcie technicznym i informatycznym, chęci podnoszenia kwalifikacji i rozwoju w dziedzinie 
kształcenia, chęci do wykazywania się aktywnością, zdolności adaptacyjnych i inne. 

Tę część wypełnia Opiekun praktyk. 

Wskazówki: W tabeli Mocne strony Opiekun powinien wpisać takie kompetencje lub 
umiejętności,  które były Twoimi mocnymi stronami. Chodzi o cechy, które wyróżniały Cię podczas 
odbywania praktyk. Przykład: 

• Student posiada wysokie kompetencje interpersonalne, które pozwoliły mu efektywnie 
współpracować w zespole oraz z klientami firmy i realizować zadania terminowo.  

• Student był otwarty na zdobywanie nowych umiejętności, angażował się w powierzone 
zadania i wykonywał je z należytą starannością. 

• Student dobrze przygotowany merytorycznie do wykonywania określonych w programie 
praktyki zadań.  
 

W tabeli Obszary do rozwoju Opiekun powinien wskazać kompetencje nad którymi według niego 
powinieneś/naś jeszcze pracować i je udoskonalać w obszarze, w którym realizujesz praktyki. 
Przykład: 

• Udoskonalenie znajomości programów komputerowych, umożliwiających realizowanie 
obowiązków w danej branży (np. Excel; AutoCad). 

• Praca nad zwiększeniem umiejętności radzenia sobie ze stresem. 

• Chęć do nauki i poszerzania wiedzy w danym obszarze kształcenia, dbanie o własny rozwój. 
 

Ocena powinna dotyczyć: postawy zawodowej, umiejętności pracy grupowej, motywacji, 
zaangażowania, tolerancji na stres, umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania 
problemów, umiejętności do pracy przy sprzęcie technicznym i informatycznym, chęci podnoszenia 
kwalifikacji i rozwoju, chęci do wykazywania się aktywnością, zdolności adaptacyjnych i inne. 

UWAGA: praktykodawca powinien wypełnić obie kolumny (Mocne strony i Obszary do rozwoju) 
oraz unikać w opisie równoważników zdań i zbyt ogólnych sformułowań. 



 

 

 

IV. Zaliczenie praktyki przez Opiekuna studentki/studenta z ramienia 

praktykodawcy 

 

Potwierdzam realizację programu praktyki według danych zawartych w dzienniczku.  

 

Uwagi: 

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

………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………………  
Data i podpis opiekuna praktyk z ramienia praktykodawcy oraz pieczęć firmowa  

 

V. Zaliczenie praktyki przez opiekuna praktyki z ramienia UTH 

Student osiągnął/nie osiągnął * efekty uczenia się przewidziane dla I/ II/ III * 

etapu studenckich praktyk zawodowych w programie studiów I/ II * stopnia kierunku 

……….…………………………… 

Efekty nie osiągnięte w danym etapie należy zrealizować do dnia………………./ wraz z 

kolejnym etapem praktyki*.  

 

Na podstawie średniej arytmetycznej z ocen poszczególnych efektów wystawionych przez 

opiekuna praktyk z ramienia praktykodawcy, a także własnej oceny merytorycznej dziennika 

praktyk, dotyczącej w szczególności realizacji wskazanych efektów uczenia się, zaliczam/ nie 

zaliczam studencką praktykę zawodową na ocenę: 

 

Bardzo dobry ( 5,0)   

Dobry plus (4,5) 

Dobry (4,0) 

Dostateczny plus (3,5) 

Dostateczny ( 3,00) 

Niedostateczny (2,00) * 

 

*właściwe podkreślić 

Ocena bardzo dobra jest możliwa do uzyskania przy średniej arytmetycznej w granicach od 4,46 do 5,0 

Ocena dobra plus  jest możliwa do uzyskania przy średniej arytmetycznej w granicach 4,21 do 4,45 

Ocena dobra jest możliwa do uzyskania przy średniej arytmetycznej w granicach od 3,76 do 4,2 

Ocena dostateczna plus  jest możliwa do uzyskania przy średniej arytmetycznej w granicach od 3,5 do 3,75 

Ocena dostateczna jest możliwa do uzyskania przy średniej arytmetycznej w granicach od 3,0 do 3,49 

 

Uwagi: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………….. 
Data i podpis opiekuna praktyk UTH 

Tę część wypełnia 
Twój Opiekun 
praktyk. Pamiętaj: 
podpis i pieczątka 
firmy są konieczne. 
Bez tego dziennik 
nie może zostać 
przyjęty do 
zaliczenia. 

Tę część wypełnia wyłącznie Uczelnia.  


