
 

Zarządzenie nr 130/11/15 
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z dnia 15 kwietnia 2015r. 

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu studenckich praktyk zawodowych na kierunkach o 

profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie 

 

Na podstawie  

zarządza się co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się Regulamin studenckich praktyk zawodowych na kierunkach o profilu 

praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie, który stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

§ 2 

Studentów, którzy studiują na profilu ogólnoakademickim obowiązuje Zarządzenie Rektora 

PWSZ w Sulechowie nr 26/11/15 z dnia 15.03.2012 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu 

studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

Rektor 

 

 

dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. nadzw. 



 



Załącznik do zarządzenia Rektora nr 130/11/15 z dnia 15.04.2015r. 

 

 

 

 

REGULAMIN  

 
STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH 

NA KIERUNKACH O PROFILU PRAKTYCZNYM 

W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ 

W SULECHOWIE 

 

 
 

Cel regulaminu: Ujednolicenie zasad postępowania w zakresie 

formalnych aspektów planowania, realizowania 

i dokumentowania praktyk studenckich w Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie 

Dokument ważny od:  

Zastępuje dokument/ty: Zarządzenie Rektora PWSZ w Sulechowie nr 

26/11/15 z dnia 15.03.2012 r. (tylko w zakresie 

profili praktycznych) 

Przynależność 

dokumentu: 
WSZiDJK 

Opracowanie 

dokumentu: 

Dziekanat, Uczelniana Komisja ds. ZiDJK, 

dyrektorzy instytutów, opiekunowie praktyk 

Weryfikacja 

dokumentu 
Prorektor ds. studenckich  

Zatwierdzenie 

dokumentu: 
Rektor  

 

 





 

Charakter i cel studenckich praktyk zawodowych 

§ 1 

1. Studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej „praktykami” stanowią integralną część 

kształcenia na wszystkich prowadzonych przez PWSZ w Sulechowie kierunkach i mają 

charakter obowiązkowy. 

2. Zakres przedmiotowy praktyki musi być zgodny z wybranym przez studenta kierunkiem 

studiów. Szczegółowy zakres praktyk określają programy kształcenia odpowiednie dla 

kierunków stanowiące załącznik nr 5 do Regulaminu. 

3. Praktykom przypisuje się punkty ECTS zgodnie z zatwierdzonym przez Senat PWSZ 

w Sulechowie programem kształcenia dla danego kierunku. 

§ 2 

1. Celem praktyki jest: 

a) połączenie teoretycznej wiedzy zdobytej na studiach z wiedzą praktyczną i rozwijanie 

umiejętności jej wykorzystania, 

b) poznanie struktur i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji, 

c) kształtowanie konkretnych kompetencji zawodowych związanych z wiedzą, 

umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi; 

d) kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. 

umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania 

kontaktów, prowadzenia negocjacji itp., 

e) kształtowanie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego 

zarządzania czasem, samodzielności, sumienności i odpowiedzialności za powierzone 

zadania; 

f) stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku 

pracy, 

2. Praktyka może stanowić przygotowanie do realizacji części praktycznej pracy 

dyplomowej. 

3. Student wykonuje podczas praktyk zadania na rzecz jednostki przyjmującej – 

organizatora praktyk, uzgodnione z opiekunem praktyk wyznaczonym przez Uczelnię 

określone w programie kształcenia dla danego kierunku studiów.  

Termin i czas realizacji  praktyk 

§ 3 

1. Terminy realizacji oraz czas trwania praktyki w zależności od kierunku określone są w 

programie kształcenia dla danego kierunku studiów. 

2. W uzasadnionych przypadkach Rektor, na pisemny wniosek studenta, może zezwolić na 

odbycie praktyki w innym terminie niekolidującym z rozkładem zajęć dydaktycznych.  

3. O zmianę, o której mowa w ust. 2 może wystąpić student, który ukończył co najmniej 

I semestr studiów.  

§ 4 

1. Student w porozumieniu z opiekunem praktyk, na miejsce studenckich praktyk 

zawodowych, może wybrać różne instytucje spośród instytucji publicznych (rządowych, 

samorządowych) i niepublicznych (pozarządowych, prywatnych), których profil działania 

umożliwia studentowi zrealizowanie celów opisanych w §1 Regulaminu i osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia dla danego kierunku studiów. 

2. Praktyka może być odbywana poza miejscem stałego zamieszkania studenta, a także za 

granicą RP – na podstawie porozumienia. 

§ 5 
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1. Rektor, po zasięgnięciu opinii opiekuna praktyk odpowiedniego dla kierunku, może 

zwolnić studenta z obowiązku odbycia praktyki na podstawie wykonywanej pracy 

zawodowej, odbytego stażu lub praktyki, w tym także za granicą, jeżeli ich charakter jest 

(lub był) zgodny z kierunkiem studiów i założonymi efektami kształcenia. 

2.  Zwolnienie, o którym mowa w ust.1 następuje na pisemny wniosek studenta, którego 

wzór określa załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. Do wniosku student dołącza 

dokumenty potwierdzające zgodność wykonywanej (lub wykonanej) pracy z programem 

praktyk dla kierunku studiów. 

 

Realizacja praktyki – dokumenty 

§ 6 

1. Praktyka jest realizowana na podstawie umowy zawartej pomiędzy PWSZ w Sulechowie 

a organizatorem praktyk. 

2. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

3. Po podpisaniu umowy przez obie strony, jeden jej egzemplarz zostaje złożony w PWSZ 

w Sulechowie (stanowisko ds. praktyk), a drugi, otrzymuje organizator praktyk.  

4. Kopia umowy może również zostać, na prośbę dyrektora instytutu, złożona w instytucie 

właściwym dla danego kierunku studiów.  

5. Wzór umowy określa załącznik nr 2 do Regulaminu.  

6. W przypadku, gdy organizator praktyk wymaga podpisania umowy innej niż określono w 

załączniku nr 2 do Regulaminu, konieczne jest uzyskanie opinii radcy prawnego PWSZ 

w Sulechowie. 

§ 7 

1. Student otrzymuje pisemne skierowanie na praktykę, którego wzór określa załącznik nr 3 

do Regulaminu.  

2. Na stronie internetowej PWSZ w Sulechowie oraz w Dziekanacie (stanowisko ds. 

praktyk) dostępny jest program praktyki dla kierunku studiów. 

Obowiązki studenta realizującego praktykę 

§ 8 

1. Do obowiązków studenta realizującego praktykę należy: 

a) zapoznanie się z Regulaminem studenckich praktyk zawodowych w PWSZ 

w Sulechowie oraz ich programem.  

b) właściwa realizacja założeń praktyki; 

c) przestrzeganie zasad odbywania praktyki określonych przez PWSZ w Sulechowie, jak 

i przez organizatora praktyk; 

d) stosowanie się do przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz bhp; 

e) zachowanie tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrona poufności danych 

w zakresie określonym przez organizatora praktyk. 

2. Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązany jest z dniem rozpoczęcia 

praktyk do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

§ 9 

Student ma obowiązek uzgodnić w Dziekanacie (stanowisko ds. praktyk) miejsce, okres oraz 

datę rozpoczęcia praktyki nie później niż 2 miesiące przed rozpoczęciem praktyki, w celu 

uzyskania właściwych dokumentów niezbędnych do odbycia praktyki.  
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Opiekun praktyk 

§ 10 

1. Opiekunów praktyk dla poszczególnych kierunków powołuje Rektor.  

2. Do zadań opiekunów praktyk należą: 

a) opracowanie szczegółowego zakresu praktyk dla kierunku; 

b) współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w których studenci odbywają praktyki; 

c) nadzór nad prawidłowym przebiegiem praktyk oraz obiegiem dokumentów 

związanych z realizacją praktyk studenckich; 

d) rozliczenie praktyki studenckiej pod względem merytorycznym po jej zakończeniu. 

3. Zadania, o których mowa w ust. 2 opiekun praktyki realizuje przy współpracy 

z Dziekanatem (stanowisko ds. praktyk). 

Zaliczenie praktyki 

§ 11 

1. Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie złożonej przez studenta Karty praktyki 

zawodowej. Wzór Karty praktyki zawodowej określa załącznik nr 4 do Regulaminu. 

2. Student w Karcie praktyki zawodowej dokonuje opisu przebiegu praktyki i zakresu 

wykonywanych podczas jej trwania obowiązków. 

3. Student ma obowiązek na bieżąco wypełniać Kartę praktyki a wpis powinien być 

potwierdzony na koniec każdego tygodnia przez organizatora praktyki. 

4. Organizator praktyki w Karcie praktyki zawodowej dokonuje opisowej oceny pracy 

studenta. 

5. Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje opiekun praktyk sprawujący nadzór 

dydaktyczno-wychowawczy nad studentem odbywającym praktykę. Zaliczenie 

dokonywane jest w formie wpisu w indeksie i na karcie zaliczeniowej – „zal.” 

6. Student powinien złożyć w Dziekanacie (stanowisko ds. praktyk) prawidłowo 

wypełnioną Kartę praktyki zawodowej w terminie dwóch tygodni od zakończenia 

praktyki.  

§ 12 

1. Bieżącą kontrolę pracy studenta przeprowadza organizator praktyki według zasad 

obowiązujących w miejscu odbywania praktyki. W przypadku, gdy student rażąco 

narusza dyscyplinę pracy lub nie wykonuje zadań wynikających z programu praktyki 

zawodowej organizator praktyk może przerwać odbywanie praktyki. 

2. Niezaliczenie praktyki jest jednoznaczne z koniecznością jej powtórzenia 

i niezaliczeniem semestru, po którym praktyka powinna być realizowana. 

3. Student, który z przyczyn uzasadnionych nie zaliczył praktyki, może otrzymać zgodę 

Rektora na jej odbycie w innym terminie, niekolidującym z rozkładem zajęć 

dydaktycznych. 

4. Za zgodą Rektora student niepełnosprawny może zaliczyć praktykę w formie 

alternatywnej, dostosowanej do jego możliwości. 

Ewaluacja praktyk 

§ 12 

1. Celem ewaluacji praktyk jest uzyskanie zobiektywizowanych wyników i wniosków 

służących doskonaleniu zasad organizacji i przebiegu praktyk. 

2.  Opiekun praktyk jest upoważniony do kontroli praktyk w miejscu ich odbywania. Środki 

na ten cel powinny być zabezpieczone w planie rzeczowo-finansowym instytutu. 

3. Opiekun praktyk przy współpracy z Dziekanatem (stanowisko ds. praktyk) dokonuje 

ewaluacji praktyk na podstawie sprawozdań z praktyk i do końca każdego roku 
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kalendarzowego przedstawia prorektorowi ds. studenckich raport z przebiegu praktyk 

w minionym roku akademickim. Raport zawiera informacje dotyczące:  

a) liczby studentów, którzy zrealizowali praktykę na danym kierunku; 

b) liczby studentów zwolnionych z praktyki; 

c) wnioski dotyczące osiągnięcia założonych efektów; 

d) wnioski dotyczące wprowadzenia zmian odnośnie programu praktyk w celu 

doskonalenia programu kształcenia na danym kierunku. 

Postanowienia końcowe 

§ 13 

1. Uczelnia nie zwraca studentowi kosztów z tytułu odbywania obowiązkowych praktyk 

zawodowych. 

2. Student może otrzymać wynagrodzenie od organizatora praktyk na zasadach określonych 

w odrębnej umowie zawartej pomiędzy studentem a organizatorem praktyk. 



załącznik nr 1 

     

  Sulechów, dnia ……………………. roku. 
 

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ODBYCIA 

PRAKTYKI ZAWODOWEJ  
– PRAKTYKA JAKO OKRES WYKONYWANEJ PRACY, ODBYTEGO STAŻU LUB PRAKTYKI 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie 

DZIEKANAT 

66-100 Sulechów, ul. Armii Krajowej 51  

Tel. (068) 352 8 338 
 

 

DANE STUDENTA 

1. Imię i nazwisko: …………………………..…………..……………..……………………….. 

2. Kierunek studiów: ………………………………forma studiów stacjonarne/niestacjonarne* 

3. Rok studiów ……… grupa ……… nr albumu: ………… tel.: …………………..………… 

*niepotrzebne skreślić 

 

Proszę o zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie załączonego zaświadczenia o zatrudnieniu 

wydanego przez zakład pracy. 

 
 

INSTYTUCJA/ZAKŁAD PRACY – MIEJSCE ZATRUDNIENIA STUDENTA 

/ODBYTEGO STAŻU LUB PRAKTYKI 

 

1. Nazwa instytucji/zakładu pracy: ……………………………….………………………………. 

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

2. Adres i nr telefonu: …………………………………………………………………………….. 

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

3. Okres zatrudnienia / okres odbytego stażu lub praktyki studenta/: od: ……………………….. 

……………..……………………………………do:………………………………………...... 

 

OPIS PRZEBIEGU PRAKTYKI I ZAKRESU WYKONYWANYCH OBOWIĄZKÓW  
(wypełnia student, w przypadku braku miejsca – proszę dołączyć dodatkową kartkę z rozwinięciem) 

 

1. .…………………………...……………………………………………………………………. 

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

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

2. .…………………………...……………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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3. .…………………………...……………………………………………………………………. 

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

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

4. .…………………………...……………………………………………………………………. 

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

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

5. .…………………………...……………………………………………………………………. 

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

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

6. .…………………………...……………………………………………………………………. 

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

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

7. .…………………………...……………………………………………………………………. 

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

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

8. .…………………………...……………………………………………………………………. 

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

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

9. .…………………………...……………………………………………………………………. 

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

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

10. .…………………………...……………………………………………………………………. 

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

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

                                   

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

                                                                                                                                     (podpis studenta) 

 
Potwierdzenie opiekuna praktyk w PWSZ w Sulechowie 

(data, podpis, pieczątka) 

 

Podpis Rektora 

 

Załączniki: 

1. Zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez zakład pracy potwierdzające zgodność wykonywanej (lub 

wykonanej) pracy z programem praktyk dla kierunku studiów. 
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załącznik nr 2 

 

UMOWA  

W ZAKRESIE REALIZACJI KSZTAŁCENIA STUDENTÓW  

O PROFILU PRAKTYCZNYM W RAMACH KIERUNKU ……………….  

 

zawarta dnia  ……………………….. w   Sulechowie  pomiędzy: 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie, ul. Armii Krajowej 51,   
66 -100 Sulechów, 
reprezentowaną przez Rektora …………………………………………………………………. 
oraz 
Dyrektora Instytutu ………………………………………………………………………………... 
 
zwaną dalej:  PWSZ w Sulechowie lub Uczelnią  

a 
nazwa i siedziba firmy, KRS 
reprezentowana przez: _____________________ 
zwaną dalej __________________ 
 

PWSZ w Sulechowie oraz ________ kierując się wspólną wolą współpracy w ramach kształcenia na 
kierunku ……………………………………… o profilu praktycznym oraz umożliwienia studentom 
zdobywania wiedzy praktycznej,  a także w przekonaniu, iż współpraca ta leży w interesie obu stron, 
zawierają niniejszą umowę.  

§ 1 

Strony ustalają, iż współpraca dotyczy kształcenia praktycznego studentów rozpoczynających cykl 
kształcenia w roku akademickim 2013-2014 i w latach późniejszych na kierunku …………………………. 
prowadzonego przez Instytut ………………………………………… 

§ 2 

PWSZ w Sulechowie potwierdza, że program kształcenia na kierunku ……………………….. spełnia 
wymagania w zakresie kształcenia na kierunku o profilu praktycznym, określone w rozporządzeniu 
Ministra NiSzW w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie 
kształcenia. 

§ 3 

W ramach współpracy PWSZ w Sulechowie: 
1) przygotuje w konsultacji z ________ programy praktyk zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji 

dla kierunku ……………………………….., 
2) umieści logo ________, informacje o współpracy oraz krótkie sprawozdania z realizacji praktyk na 

stronie internetowej Uczelni oraz w Biuletynie Informacyjnym, 

§ 4 

_______ deklaruje, że: 
1) przyjmie w miarę posiadanych możliwości studentów PWSZ w Sulechowie w liczbie od ….. do 

…… na praktyki zawodowe i umożliwi ich realizację zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012.572), 

2) zapewni odpowiednie stanowiska pracy spełniające warunki realizacji praktyki,  
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3) w miarę możliwości, w terminie uzgodnionym z Dyrektorem właściwego Instytutu, przed terminem 
rozpoczęcia praktyk zaproponuje dla praktykantów tematy prac dyplomowych związane z 
działalnością firmy, które po akceptacji przez Uczelnię będą realizowane przez praktykantów, 

4)  wskaże pracownika, który będzie pełnił funkcję konsultanta pracy dyplomowej ze strony  firmy. 

§ 5 

Podstawą rozpoczęcia praktyki zawodowej będzie imienne skierowanie studenta do jej odbycia, 
wystawione przez Uczelnię.  

 

§ 6 

_________ nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu następstw nieszczęśliwych 
wypadków zaistniałych w toku odbywania praktyk. Studenci zobowiązani są do posiadania aktualnego 
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.  
 

§ 7 

Praktyki będą realizowane w terminach określonych w programie kształcenia dla kierunku 
……………………..  
W okresie tym studenci nie mają zajęć dydaktycznych z wyjątkiem przedmiotu Seminarium dyplomowe.  
 

§ 8  

___________ oraz Rektor PWSZ w Sulechowie wyznaczą pracowników odpowiedzialnych za 
koordynację działań realizowanych w ramach współpracy. 

§ 9 

Strony oświadczają, iż wspólnie będą prowadzić promocję kierunku. 

§ 10 

Szczegóły współpracy będą na bieżąco ustalane między stronami. 

§ 11 

Umowa nie pociąga za sobą wzajemnych zobowiązań finansowych. 

§ 12 

Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z 
zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

§ 14 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

.................................................. 

 

.................................................. 

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
w Sulechowie 
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załącznik nr 3 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie                                                            Sulechów, dnia ……………...... r. 

66-100 Sulechów, ul. Armii Krajowej 51  

DZIEKANAT 

Tel. (068) 352 8 338 
 

 

SKIEROWANIE NR ……… NA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ 

Kierunek ……………..  

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie na podstawie zawartej  

umowy ………………………………………..  

kieruje studenta/studentkę 

 

................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko) 

 

   na obowiązkową praktykę zawodową do instytucji/zakładu pracy: 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
(nazwa i dokładny adres instytucji/zakładu pracy) 

 

   w terminie od ......................................    do ................................ łącznie ………….tygodni/e    
(podać dokładną datę rozpoczęcia oraz zakończenia praktyki) 

 
 

..............................................................       
                                 (podpis i pieczęć) 
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           załącznik nr 4 

KARTA PRAKTYK ZAWODOWYCH 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie 

DZIEKANAT 

66-100 Sulechów, ul. Armii Krajowej 51  

Tel. (068) 352 8 338 

 

DANE STUDENTA 

1. Imię i nazwisko: …………………………..…………..……………..……………………….. 

2. Kierunek studiów: ………………………………forma studiów stacjonarne/niestacjonarne* 

3. Rok studiów …… grupa ………nr albumu…………… tel.: ……………………..………… 

* niepotrzebne skreślić 

 

INSTYTUCJA/ZAKŁAD PRACY PRZYJMUJĄCA(Y) NA PRAKTYKI 

1. Nazwa instytucji/zakładu pracy………………………………………………...………….. 

2. Adres i nr telefonu: ………………………………………………………..………………..….. 

3. Imię i nazwisko opiekuna praktyk w jednostce przyjmującej: ……………………..………….. 

4. Okres odbycia praktyki przez studenta: od: ………………..…….. do: ………….………… 

 

 

OPISOWA OCENA ODBYTEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ   
(wypełnia pracodawca - ocena przygotowania merytorycznego studenta, stosunek studenta do wykonywanej pracy w czasie 

praktyki, ogólna ocena odbytej praktyki)  

 

1. .…………………………...……………………………………………………………………. 

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

2. .…………………………...……………………………………………………………………. 

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

3. .…………………………...……………………………………………………………………. 

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

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

                                                                                                          (podpis i pieczątka pracodawcy) 

 

 

OPIS PRZEBIEGU PRAKTYKI I ZAKRESU WYKONYWANYCH OBOWIĄZKÓW 
(wypełnia student, w przypadku braku miejsca – proszę dołączyć dodatkową kartkę z rozwinięciem) 

1. .…………………………...……………………………………………………………………. 

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

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

2. .…………………………...……………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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3. .…………………………...……………………………………………………………………. 

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

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

4. .…………………………...……………………………………………………………………. 

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

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

5. .…………………………...……………………………………………………………………. 

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

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

6. .…………………………...……………………………………………………………………. 

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

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

7. .…………………………...……………………………………………………………………. 

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

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

8. .…………………………...……………………………………………………………………. 

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

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

9. .…………………………...……………………………………………………………………. 

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

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

10. .…………………………...……………………………………………………………………. 

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

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

11. .…………………………...……………………………………………………………………. 

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

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

12. .…………………………...……………………………………………………………………. 

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

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

 

                                                                                                                                     (podpis studenta) 
Potwierdzenie opiekuna praktyk w PWSZ w Sulechowie 

(data, podpis, pieczątka) 

 

Potwierdzenie opiekuna praktyk w jednostce przyjmującej 
(data, podpis, pieczątka) 

 

 


