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pieczęć firmy data 
 

ZAŚWIADCZENIE  
o odbyciu studenckiej praktyki zawodowej 

 
Zaświadczamy, że Pan Jan Kowalski, student Wydziału Elektrotechniki i Informatyki 
 
Politechniki Rzeszowskiej, nr albumu 123456 odbył w naszej firmie studencką praktykę w dniach od  
............... (dd-mm) do ............... (dd-mm) ............... r. 
 
Podczas praktyki student zapoznał się z następującymi problemami inżynieryjno-
technicznymi związanymi z kierunkiem studiów: 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
Praktyka przebiegła zgodnie ze szczegółowym programem opracowanym przez opiekuna praktyki i 

przedstawionym na odwrocie niniejszego zaświadczenia. 
 
Student w czasie praktyki przepracował .......... godzin. 
 
Ponadto został zapoznany: z prawami i obowiązkami pracownika wynikającymi z umowy o pracę 

(zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy) oraz z zasadami organizacji i zarządzania 

stosowanymi w naszej firmie. 
 
Pracę studenta podczas odbywania praktyki oceniamy następująco: 
 
Ocena ogólna: ......................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
Ocena*: bardzo dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny. 
* Właściwą odpowiedź podkreślić      

 ............................................................. .............................................................  
 Podpis Opiekuna Praktyki  Podpis Dyrektora Zakładu Pracy  
   lub osoby upoważnionej  
     

Zaliczenie praktyki (wypełnia Wydziałowy Kierownik Praktyk lub Wydziałowy Opiekun Praktyk) 
       

Rok 
Nazwa i miejsce zakładu pracy 

Czas trwania  Zal. praktyki Uwagi 
akadem. praktyki  data, podpis (nr ewidencji) 

 Przykładowa firma     EF/AA-DI(3) / 15-16  ul. Przykładowa 1/23     
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Szczegółowy przebieg realizacji praktyki: 
 

od dnia do dnia tematyka zajęć 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
Ocena studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych - ustalona 
na podstawie odbytej praktyki zawodowej:  
 

efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 1 2  3 4 5  
rozumie potrzebę praktycznego stosowania nabytej wiedzy teoretycznej z danego obszaru 
kształcenia   
jest gotowy i zdolny do stałego podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności   
rozumie potrzebę zachowań profesjonalnych i przestrzegania zasad etyki, w tym 
uczciwości   
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji podjętego zadania  

 
jest odpowiedzialny za pracę własną i skutki podejmowanych decyzji   
jest przygotowany do pracy w zespole pełniąc w nim różne role i funkcje, jest 
odpowiedzialny za wspólnie realizowane zadania   
potrafi zadbać o jakość i staranność wykonywanych zadań  

 
potrafi zadbać o poprawność językową formułowanych wniosków i opinii  

 
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy  

 
Wstawić krzyżyk w pozycji przyznanej oceny odpowiedniej dla ocenianego efektu kształcenia.  
Skala ocen: 1 - niedostateczna, 2 - słaba, 3 - dostateczna, 4 - dobra, 5 - bardzo dobra. 
 
 
 

.............................................................  
Podpis Opiekuna Praktyki  

Uwaga: Treść dokumentu nie może być poprawiana samodzielnie przez studenta. W przypadku 
poprawiania przez firmę, poprawka powinna być potwierdzona podpisem Opiekuna.  
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