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REGULAMIN ZAWODOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH  
NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 

 

 

1. Studenci Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, studiujący na kierunkach: Zarządzanie, 

Informatyka i Ekonometria, a także Finanse i Rachunkowość, zobligowani są do zrealizowania 

obligatoryjnych praktyk zawodowych, których sprawozdanie składane jest w trakcie V semestru 

studiów I stopnia.  

 

2. Obowiązek realizacji praktyk zawodowych dotyczy zarówno studentów studiów stacjonarnych, 

jak i studentów studiów niestacjonarnych.  

 

3. Przebieg praktyk na Wydziale Zarządzania UG koordynowany jest przez Kierownika studenckich 

praktyk zawodowych.  

 

4. Wszystkie informacje na temat przebiegu realizacji oraz formy sprawozdawania praktyk, w tym  

w szczególności procedury dotyczące zgłoszenia do ubezpieczenia, formy i procedury zawarcia 

porozumienia pomiędzy Uczelnią, a przedsiębiorstwem / instytucją, w której odbywać się ma 

praktyka zawodowa, a także formularze obowiązujących sprawozdań z realizacji praktyk, znajdują 

się na stronie internetowej Wydziału. 

 

5. Na początku każdego roku akademickiego Kierownik studenckich praktyk zawodowych organizuje 

dwa spotkania informacyjne: jedno dla studentów studiów stacjonarnych, drugie dla studentów 

studiów niestacjonarnych, rozpoczynających III semestr studiów licencjackich, które poświęcone 

są omówieniu obowiązków związanych z realizacją praktyk. Spotkania te organizowane są z 

rocznym wyprzedzeniem, względem terminu sprawozdawania praktyk, aby studenci mogli 

uzyskać pełną wiedzę na temat procedury realizacji praktyki zawodowej. 

 

6. Studenci kierunku Zarządzanie zobligowani są do realizacji praktyki zawodowej w wymiarze  

3 tygodni, tj. 120 godzin. 

 

7. Studenci kierunku Informatyka i Ekonometria zobligowani są do realizacji praktyki zawodowej  

w wymiarze 3 tygodni, tj. 120 godzin. 
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8. Studenci kierunku Finanse i Rachunkowość zobligowani są do realizacji praktyki zawodowej  

w wymiarze 4 tygodni, tj. 160 godzin.  

 

9. Praktyki w wymiarze opisanym w p. 6, 7 i 8 mogą być realizowane w między innymi w: 

jednostkach gospodarczych, instytucjach publicznych, instytucjach naukowo-badawczych, 

instytucjach oświatowych, placówkach kultury, w ramach zorganizowanej przez uczelnie 

działalności pozwalającej osiągnąć cele praktyki, i innych. 

 

10. Terminy realizacji praktyk nie mogą kolidować z innymi zajęciami wynikającymi z planu studiów.  

 

11. Praktyki zrealizowane w wymiarze określonym  w p. 6, 7 i 8 można również uznać za zaliczone, 

jeżeli student udokumentuje doświadczenie zawodowe lub prowadzenie działalności 

gospodarczej, które odpowiada programowi praktyki, określonym odrębnie dla każdego  

z kierunków studiów Wydziału Zarządzania UG, stanowiącym Załącznik 1 do Regulaminu. 

 

12. Zdobyte wcześniej doświadczenie zawodowe, korespondujące z programem praktyk dla kierunku 

Zarządzanie, Informatyka i Ekonometria, Finanse i Rachunkowość, które ma być podstawą 

rozliczenia praktyki zawodowej, może być zaliczone pod warunkiem, iż miało miejsce nie 

wcześniej niż data rozpoczęcia studiów na Wydziale Zarządzania UG. 

 

13. Zarówno studenci studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych zobligowani są do 

poinformowania Kierownika praktyk zawodowych o planowanej realizacji praktyki  

z odpowiednim wyprzedzeniem z uwagi na konieczność zgłoszenia studenta do ubezpieczeń 

społecznych oraz ewentualnego zabudżetowania zwrotu kosztów odbycia praktyki.  

 

14. Studentom studiów stacjonarnych, realizującym praktykę poza miejscem zamieszkania, 

przysługuje prawo uzyskania ryczałtu na zwrot kosztów dojazdu. O zwrot ten mogą jednak 

ubiegać się wyłącznie ci studenci, którzy w wyznaczonym przez Kierownika praktyk zawodowych 

terminie zaplanują i poinformują go o planie realizacji praktyki poza miejscem zamieszkania. 

Informacje te zbierane są na początku roku akademickiego, celem właściwego zaplanowania 

budżetu na poczet realizacji praktyk. Podania o zwrot kosztów wraz z rozliczeniem praktyki należy 

składać do 30 listopada danego roku lub w terminie innym, wskazanym przez Kierownika praktyk 

zawodowych w danym roku akademickim. 

 

15. Studentom studiów niestacjonarnych nie przysługuje ryczałtowy zwrot kosztów realizacji praktyki 

poza miejscem zamieszkania. 

 

16. Wszyscy studenci Wydziału Zarządzania UG, skierowani na obowiązkowe praktyki zawodowe, 

muszą być ubezpieczeni. Studenci planujący odbycie obowiązkowej praktyki zobowiązani są 

obligatoryjnie poinformować o tym fakcie Kierownika studenckich praktyk zawodowych 

najpóźniej do 10-tego dnia miesiąca poprzedniego. W tym celu należy złożyć odpowiedni 

formularz w Dziekanacie, stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 

17. Zgłoszenia, o którym mowa w p. 16 nie trzeba dokonywać, jeżeli student zrealizował praktykę we 

własnym zakresie (bez porozumienia z uczelnią, np. na drodze wcześniej zawartej umowy  

o pracę, zlecenia, dzieło itp.). W takiej sytuacji będzie on zobowiązany wyłącznie rozliczyć 

praktykę, dokumentując jej odbycie właściwie wypełnionymi i złożonymi formularzami.  
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18. Wszystkie formularze dotyczące procesu sprawozdawania praktyk studenckich dostępne są na 

stronie internetowej Wydziału i w szczególności obejmują: 

 

a. zgłoszenie do ubezpieczenia – obowiązkowe w przypadku realizacji planowanej  

w przyszłości praktyki, należy wydrukować i złożyć w dwóch kopiach w Dziekanacie wraz 

z porozumieniem najpóźniej do 10 dnia miesiąca poprzedzającego realizację praktyki. 

Formularza tego nie należy składać jeżeli student odbył wcześniej praktykę lub w sytuacji, 

gdy jest ona realizowana na podstawie umowy zlecenia, dzieło, stosunku pracy itp. – 

(Załącznik 2). 

b. porozumienie na czas określony – obowiązkowa umowa zawierana pomiędzy UG  

a podmiotem, w którym realizowana będzie praktyka; umowa zawierana wyłącznie  

w przypadku planowanych w przyszłości praktyk – nie należy jej zawierać, jeżeli student 

odbył wcześniej praktykę lub w sytuacji, gdy jest ona realizowana na podstawie umowy 

zlecenia, dzieło itp. W tej sytuacji wymagane jest złożenie oświadczenia o braku 

porozumienia (Załącznik 3) wraz ze stosownymi załącznikami, dokumentującymi przebieg 

zrealizowanej pracy stanowiącej podstawę do rozliczenia praktyki zawodowej. 

c. Porozumienie (Załącznik 4) wraz ze zgłoszeniem do ubezpieczenia należy złożyć  

w Dziekanacie do 10 dnia miesiąca poprzedzającego termin rozpoczęcia praktyki.  

W przypadku konieczności otrzymania przez studenta skierowania na realizację praktyki 

– jego formularz zawiera Załącznik 5. 

 Sprawozdanie z realizacji praktyki – dokument wypełniany przez opiekuna praktyki  

(z podmiotu, w którym została ona zrealizowana) oraz studenta w trakcie i po realizacji 

praktyki, pisemnie zatwierdzany przez Kierownika praktyk zawodowych na Wydziale 

Zarządzania UG (Załącznik 6).  

 

19. Poprawne rozliczenie praktyki zawodowej w postaci składanych sprawozdań zawiera podpis 

wnioskodawcy, pisemną (punktową i opisową) ocenę przez opiekuna praktyki (po stronie 

przedsiębiorstwa / instytucji, w której student realizuje praktykę), a także pisemne potwierdzenie 

weryfikacji dokumentów w postaci ich zatwierdzenia przez Kierownika praktyk zawodowych 

Wydziału Zarządzania UG. 

 

20. Na wszelkie wątpliwości oraz pytania ze strony studentów, które obejmują proces realizacji 

obowiązkowych praktyk zawodowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 

odpowiada Kierownik zawodowych praktyk studenckich. 



  

Opracowanie: dr hab. Anna Zamojska prof. UG, dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG 
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PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE 
ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 

Kierunek: Zarządzanie 

 

Celem realizacji obowiązkowej praktyki studenckiej jest w szczególności: 
 

a) zapoznanie się Studenta z przedmiotem działalności przedsiębiorstwa, formalno-

prawnymi podstawami jego funkcjonowania, a także strukturą organizacyjną; 

b) zapoznanie się z podstawowymi i kluczowymi dla funkcjonowania organizacji 

procesami realizowanymi w wybranym / wybranych działach przedsiębiorstwa; 

c) zdobycie wiedzy na temat organizacji i zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa,  

z uwzględnieniem praktycznych aspektów działalności podmiotu w danym 

sektorze lub sektorach (zdobycie wiedzy o otoczeniu przedsiębiorstwa); 

d) zapoznanie się ze stosowanymi w przedsiębiorstwie metodami zarządzania,  

a także kryteriami oceny sprawności funkcjonowania organizacji; 

e) zdobycie praktycznych umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów 

gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i / lub informacją, 

f) zdobycie wiedzy na temat systemu obiegu informacji w organizacji, sposobów 

(narzędzi) komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa; 

g) zapoznanie się z realizowaną strategią, metodami oddziaływania na klientów,  

oraz praktycznym poziomem realizacji społecznej odpowiedzialności biznesu, 

uwzględniającej takie elementy jak interesy społeczne, ochronę środowiska,  

a także relacje z różnymi grupami interesariuszy; 

h) możliwość dokonania przez Studenta oceny zachowań i postaw grup społeczno-

zawodowych w organizacji, poziomu jej spójności, a także strategicznych 

aspektów zarządzania zasobami ludzkimi; 

i) kształcenie praktycznych umiejętności efektywnej komunikacji, negocjacji oraz 

pracy w zespole. 



  

Opracowanie: dr hab. Anna Zamojska, prof. UG, dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG. 
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PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE 
ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 

Kierunek: Informatyka i ekonometria 
 

Celem realizacji obowiązkowej praktyki studenckiej jest w szczególności: 
 

a) zapoznanie się Studenta z przedmiotem działalności przedsiębiorstwa, strukturą 

organizacyjną, dokumentacją typowych zdarzeń gospodarczych ze szczególnym 

uwzględnieniem jej systemu informatycznego i pracą realizowaną w działach 

związanych z prognozowaniem i analizą danych, 

b) zapoznanie się z narzędziami oraz systemami informatycznymi stosowanymi  

w przedsiębiorstwie, ich działaniem, obsługą oraz bezpieczeństwem, 

c) udział studenta w tworzeniu projektów informatycznych, wykonaniu oraz 

analizowaniu systemu informatycznego przedsiębiorstwa, tworzeniu programów  

z wykorzystaniem nowoczesnych technik wzrokowych i efektywnego zarządzania 

procesem tworzenia oprogramowania, 

d) zapoznanie z funkcjami realizowanymi przez systemy baz danych, ich językiem, 

strukturą oraz właściwościami, projektowaniem i administrowaniem baz danych, 

e) poznanie lokalnej sieci komputerowej, w tym metod dostępu, pracy w sieci oraz 

jej bezpieczeństwa,  

f) zapoznanie się z praktycznym projektowaniem i realizacją badań statystycznych; 

obliczaniem i interpretacją wyników badań dla zbiorowości statystycznych, 

praktycznym wykorzystaniem odpowiednich metod analizy ilościowej, 

g) zapoznanie się z praktycznymi aspektami budowy, tworzenia oraz weryfikacji 

stosowanych modeli ekonometrycznych,  

h) zapoznanie się z praktycznymi aspektami wykorzystania metod ilościowych  

w ocenie działalności podmiotów gospodarczych, instytucji sektora publicznego 

oraz otoczenia, a także wykorzystanie metod ilościowych w podejmowaniu decyzji 

gospodarczych. 



  

Opracowanie: dr hab. Anna Zamojska prof. UG, dr hab. Paweł Antonowicz prof. UG. 
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PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE 
ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 

Kierunek: Finanse i rachunkowość 

 

Celem realizacji obowiązkowej praktyki studenckiej jest w szczególności: 
 

a) zapoznanie się Studenta z przedmiotem działalności przedsiębiorstwa, formalno-

prawnymi podstawami jego funkcjonowania, a także strukturą organizacyjną oraz 

dokumentacją typowych zdarzeń gospodarczych (zewnętrzny i wewnętrzny obieg 

informacji i dokumentów); 

b) zapoznanie się z elementami systemu zarządzania działami finansowo-księgowymi 

m.in. w zakresie: zarządzania wybranymi składnikami majątku trwałego  

i obrotowego jednostki, długo- i krótkookresowego planowania finansowego, 

budżetowania oraz zarządzania projektami rozwojowymi (inwestycyjnymi); 

c) zapoznanie się z praktycznymi aspektami budowy, tworzenia oraz sporządzania 

sprawozdań finansowych, a także zapoznanie się z zasadami przeprowadzania 

analiz ekonomicznych oraz sporządzania raportów finansowych i generowaniem 

raportów oraz analiz na potrzeby rachunkowości zarządczej; 

d) zapoznanie się z praktycznymi aspektami wykorzystania sprawozdawczości 

finansowej oraz dokumentacji księgowej na potrzeby oceny kondycji finansowej 

jednostek gospodarczych, określania struktury źródeł finansowania i ich kosztów, 

wyceniania wartości wybranych składowych majątku jednostek gospodarczych,  

a także sporządzania i analizy ocen rankingowych i ratingowych oraz realizowania 

i oceniania projektów inwestycyjnych. 

e) wykształcenie praktycznych umiejętności z zakresu podstawowych zasad 

rachunkowości, księgowania oraz sporządzania sprawozdań finansowych, a także 

rozpoznawania pozycji sprawozdań finansowych i rozumienia roli rachunkowości 

w zarządzaniu jednostką gospodarczą. 



Wydział Zarządzania

Uniwersytet Gdański
Zgłoszenie studenta do ubezpieczeń w ramach realizacji obowiązkowych praktyk studenckich

kod miejscowość
nr domu

mieszkania
od: do:

Jan Kowalski 111111111 Z Miejscowość 99999999999 99-999 Miejscowość 9/99 Firma Przykład Sp. z o.o. 20XX-XX-XX 20XX-XX-XX

UWAGA: WNIOSEK DOTYCZY ZARÓWNO STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH JAK I NIESTACJONARNYCH.

Studenci, którzy planują odbycie obowiązkowej praktyki zobowiązani są obligatoryjnie poinformować o tym fakcie Kierownika Praktyk WZR UG najpóźniej do 10-tego dnia miesiąca poprzedniego. 

Jest to obowiązek wynikający z konieczności zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osoby realizującej praktykę. Wypełnioną tabelę należy przekazać w dwóch kopiach do Dziekanatu do p. 121.

Opracowanie:

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw.

Kierownik Praktyk Studenckich na Wydziale Zarządzania UG

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

Podpis i pieczęć Dziekana Wydziału Zarządzania UG

……………………………………………………………………………………………

PODPIS STUDENTA WNIOSKUJĄCEGO O UBEZPIECZENIE

Podpis i pieczęć Kierownika praktyk zawodowych

Wydziału Zarządzania UG

Informacje do ubezpieczenia Studenta Wydziału Zarządzania UG z tytułu realizacji obowiązkowych praktyk studenckich

Kierunek

Z / IiE / FiR

Nazwa instytucji, w której będzie

realizowana praktyka

Adres zameldowania
Tremin praktyki

(rok - miesiąc - dzień)

Imię Nazwisko
Nr

indeksu
Miejsce urodzenia Nr PESEL



Imię: ………………………........…        Sopot, dnia: …………..……….. 
Nazwisko: ………………………… 
Nr albumu: ………………......…. 
Rok studiów: …………..………… 
Semestr: ……………..…………… 
Grupa: …………….....…………… 
Rodzaj studiów: ……….………… 
Kierunek: ............................... 
Specjalność:  ……………………… 
e-mail: …………….........………… 
Telefon: …………....……………… 
 

 
dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG 
Kierownik Praktyk Studenckich  

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
(składane zamiast porozumienia z pracodawcą) 

 
Oświadczam, iż składając dokumentację potwierdzającą realizację obowiązkowej 

praktyki studenckiej nie zostało przeze mnie załączone porozumienie pomiędzy Uni-

wersytetem Gdańskim a podmiotem, w którym realizowana była praktyka. Wynika to 

z faktu, że praktyka ta dotyczy zdobytego przeze mnie w przeszłości doświadczenia 

zawodowego w ramach (niepotrzebne skreślić): 

- stosunku pracy z obecnym bądź poprzednim pracodawcą, 

- umowy o dzieło / zlecenie bądź innej formy zatrudnienia z pracodawcą, 

- wykonywanej osobiście działalności gospodarczej, 

- innej formy współpracy, w postaci: …………………………………………………………………… 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………….., 

w dowód czego załączam stosowną umowę potwierdzającą powyższe. 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

- Karta opisu pracy realizowanej przez studenta, a także (niepotrzebne skreślić): 

- umowa o pracę, 

- umowa o dzieło / zlecenie, 

- wyciąg z EDG, 

- inna umowa potwierdzająca wymienioną w oświadczeniu formę współpracy. 

 
 
 

……………………………………………. 
podpis Studenta 



Załącznik nr 1. Karta opisu pracy realizowanej przez studenta 
 
Imię: ………………………........…        Sopot, dnia: …………..……….. 
Nazwisko: ………………………… 
Nr albumu: ………………......…. 
Rok studiów: …………..………… 
Semestr: ……………..…………… 
Grupa: …………….....…………… 
Rodzaj studiów: ……….………… 
Kierunek: ................................ 
Specjalność:  ……………………… 
e-mail: …………….........………… 
Telefon: …………....……………… 
 
Opisowe sprawozdanie zadań i obowiązków realizowanych w ramach: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oświadczam, iż prowadzona przeze mnie działalność gospodarcza / realizowana pra-
ca na stanowisku / w charakterze ……………………………………………………………………….. 
jest zgodna z obowiązującym dla kierunku: …………………………………………………………. 
programem praktyk studenckich, w szczególności w zakresie: …………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………...... 
 
 
 
 

……………………………………………. 
podpis Studenta 



 

Dział Kształcenia UG. Druk obowiązuje od dnia 1 października 2013 roku. 

 

 

 

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr...../R/13 

 
 
Wydział Zarządzania 
Uniwersytet Gdański                                                                                                          
   (nazwa wydziału) 

Porozumienie na czas określony 

ws. prowadzenia praktyk obowiązkowych  

nr............./............... 

zawarte w dniu ............................................... pomiędzy: 
 

1. Uniwersytetem Gdańskim, ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk 
reprezentowanym przez ................................................................................................................................................................................................. 
zwanym w dalszej części porozumienia „Uczelnią” 
a 
2. 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
reprezentowanym przez ................................................................................................................................................................................................. 
zwanym w dalszej części porozumienia „Zakładem Pracy”. 
 

§ 1 
Praktyki obowiązkowe odbywać się będą na podstawie imiennego skierowania wydanego studentowi przez dziekana 
wydziału, zawierającego informacje o wymiarze i terminie praktyk. 

 
§ 2 

Praktyki obowiązkowe realizowane będą w oparciu o program praktyk opracowany przez wydział Uczelni, 
stanowiący załącznik do niniejszego porozumienia. 

 
§ 3 

Praktyki obowiązkowe realizowane będą przez jednego studenta w wymiarze nieprzekraczającym ..................  godzin. 
 

§ 4 
Nadzór dydaktyczno – wychowawczy nad studentami odbywającymi praktyki obowiązkowe sprawować będzie 
opiekun wyznaczony przez Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego. 
 

§ 5 
Studenci odbywający praktyki obowiązkowe podlegają ubezpieczeniu NNW. Koszty ubezpieczenia pokrywa Uczelnia.  

 
§ 6 

Student nie podlega obciążeniom finansowym z tytułu odbywania praktyk obowiązkowych. 
 

§ 7 
Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od .................................. do....................................... . 

 
§ 8 

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………            ………………………………………………………                                                                                               
     (Pełnomocnik Rektora UG)                                                                                                                  (Zakład Pracy) 



 

 
 
Dział Kształcenia UG. Druk obowiązuje od dnia 1 października 2013 roku. 

            
 
 
 
 
 

 

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Rektora nr..../R/13 

 
 

 
                                                                               

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

 
 

 
Skierowanie 

 na praktykę  obowiązkową do porozumienia nr .................................. 
 
 
 

Uniwersytet Gdański – Wydział ...................................................................................................................................... 
 
Kierunek  ................................................................................................................................................................................... 

 
kieruje studenta / studentkę ……………………………………………………………………………………………………. 

(imię, nazwisko) 

 
 
w celu odbycia praktyki w …….......................................................................................................................................... 

(nazwa i adres zakładu pracy) 

 
 

w okresie ................................................................................................................................................................................... 
 

w wymiarze  ..........................  godzin. 
 
 
 
 
                                                                         
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
     ………………………………………………………….. 

         (Pełnomocnik Rektora UG) 
 



str. 1 

 

Sprawozdanie z realizacji praktyki studenckiej przez Studenta Wydziału Zarządzanie UG 

 
…………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko Studenta) 

 
Rok:  ……… / Kierunek: Z – IiE – FiR / Nr albumu: ……………………. 
(rok studiów, kierunek – właściwe otoczyć, nr albumu) 
 
Termin realizacji praktyki: od …………………… do ….…………………... 
 
 
CZĘŚĆ A – /WYPEŁNIA OPIEKUN PRAKTYKANTA/ 
 
Dane podmiotu, w którym zrealizowana została praktyka: 
 

Nazwa podmiotu: 
 
Adres: 

Imię i nazwisko Opiekuna praktyki: 

Tel. służbowy: E-mail służbowy: 

 
Punktowa ocena studenta: 

 

Lp. Obszar oceny 
Ocena punktowa  

5-ocena najwyższa; 1-ocena najniższa 
[właściwą ocenę otoczyć] 

1 Przygotowanie, posiadana wiedza 1 2 3 4 5 

2 Punktualność i terminowość 1 2 3 4 5 

3 Zaangażowanie i motywacja  1 2 3 4 5 

4 
Umiejętności interpersonalne / praca 
w zespole 

1 2 3 4 5 

5 Kreatywność, pomysłowość 1 2 3 4 5 

6 
 

Stopień opanowania zadań, szybkość 
nauki nowych obowiązków 

1 2 3 4 5 

SUMA PUNKTÓW ……………. p. 

ndst - <6-15 p.>   /   dst - <16-20 p.>   /   db - <21 – 25 p.>   /   bdb – <26 – 30 p.> 
 

Opisowa ocena Studenta (dokonana przez Opiekuna praktyki): 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
......................................................................................................................... 
 

……………………………...…… 
              podpis Opiekuna i pieczątka podmiotu 



str. 2 

 

CZĘŚĆ B – WYPEŁNIA STUDENT  
 
Imię: ………………………........…        Sopot, dnia: …………..……….. 
Nazwisko: ………………………… 
Nr albumu: ………………......…. 
Rok studiów: …………..………… 
Semestr: ……………..…………… 
Grupa: …………….....…………… 
Rodzaj studiów: ……….………… 
Kierunek: ............................... 
Specjalność:  ……………………… 
e-mail: …………….........………… 
Telefon: …………....……………… 
 
Opisowe sprawozdanie z zadań i obowiązków realizowanych podczas praktyki: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oświadczam, iż zrealizowana przeze mnie w terminie: …………………………… praktyka 
jest zgodna z obowiązującym dla kierunku: …………………………………………………………. 
programem praktyk studenckich, w szczególności w zakresie: …………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………...... 
 
 

………..………………………………. 
podpis Studenta 

 
 
 
Decyzja Kierownika Praktyk na Wydziale Zarządzania UG: 
 
TAK    /    NIE – do uzupełnienia 
 

……..……..………………………………. 
podpis Kierownika Praktyk WZR UG 


