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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 

33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8 

tel.  +48(14) 63 16 571 

fax: +48(14) 63 16 600 

 

KARTA OCENY PRAKTYKI 

(wypełnia zakładowy opiekun praktyk) 

 

 

Miejsce Praktyki: 

Nazwa zakładu pracy: ………………………………………………………………………………………… 

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

Zakładowy opiekun praktyki: ……………………………………………………………………………... 

 

Student: 

Imię i nazwisko studenta:……………………………………………………………. 

Nr albumu……………………..Kierunek…………………………………… Semestr ………………. 

 

Ogólna ocena jaką praktykant otrzymuje za wykonanie praktyki 

Należy wyrazić ocenę stopniem według skali obowiązującej w PWSZ w Tarnowie 

(skala ocen obowiązująca w PWSZ w Tarnowie: 2,0; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0) 

 

 

Ocena ……………………….. Słownie……………………….………………………….. 

 

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

       (miejscowość i data)         (podpis zakładowego opiekuna praktyk) 

Elektrotechnika VI



Potwierdzam osiągnięcie przez praktykanta ……………………………………………………….. 

            (Imię i nazwisko praktykanta) 

 wszystkich poniższych efektów uczenia się. 

Efekty uczenia się jakie student osiągnął w ramach praktyki 

Lp. Student który zaliczył zajęcia: Kod efektu 
Sposób weryfikacji efektu 

uczenia się 

1 

opisuje organizację/zarządzanie 
zakładu, profil działalności, formę 
działalności gospodarczej - na 
przykładzie miejsca praktyki 

ET1P_W20 

Obserwacja studenta, 
komunikacja studenta z 

opiekunem zakładowym i 
środowiskiem zawodowym 

2 

zna urządzenia elektryczne, narzędzia 
pomiarowe i instalacyjne, 
oprogramowanie specjalistyczne,  
materiały eksploatacyjne 
wykorzystywane w środowisku 
zawodowym 

ET1P_W16 
ET1P_W17 
ET1P_W19 

Obserwacja studenta, 
komunikacja studenta z 

opiekunem zakładowym i 
środowiskiem zawodowym 

3 

potrafi przygotować i przedstawić 
zwięzłą prezentację ustną poświęconą 
wynikom realizacji zadania 
inżynierskiego 

ET1P_U04 

Obserwacja studenta, 
komunikacja studenta z 

opiekunem zakładowym i 
środowiskiem zawodowym 

4 
umie czytać schematy elektryczne 
wykorzystywane w przemyśle 

ET1P_U17 

Obserwacja studenta, 
komunikacja studenta z 

opiekunem zakładowym i 
środowiskiem zawodowym 

5 

wymienia i opisuje zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy,  
bezpiecznie obsługuje urządzenia 
elektryczne 

ET1P_U23 

Obserwacja studenta, 
komunikacja studenta z 

opiekunem zakładowym i 
środowiskiem zawodowym 

6 

wykonuje proste i złożone prace  
zlecone przez osobę z 
doświadczeniem zawodowym 
(opiekuna praktyk), np. wykonuje 
prace przy instalacjach elektrycznych i 
sieciach teleinformatycznych, 
wykonuje prace pomiarowe z zakresu 
elektrotechniki, elektroniki i 
automatyki, 

ET1P_U08 
ET1P_U20 
ET1P_U21 
ET1P_U22 
ET1P_U23 
ET1P_K02 
ET1P_K03 
ET1P_K04 

Obserwacja studenta, 
komunikacja studenta z 

opiekunem zakładowym i 
środowiskiem zawodowym 

7 

ma świadomość odpowiedzialności za 
pracę własną i wspólnie realizowane 
zadania, podporządkowuje się 
zasadom pracy w grupie 

ET1P_K03 

Obserwacja studenta, 
komunikacja studenta z 

opiekunem zakładowym i 
środowiskiem zawodowym 

 

 

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

           (miejscowość i data)                   (podpis zakładowego opiekuna praktyk) 


