
WYTYCZNE do SPRAWOZDANIA Z PRAKTYKI wraz z SAMOOCENĄ 
 
Sprawozdanie musi być podzielone na 5 wyraźnie wyodrębnionych części: 
 
I) Dane o studencie-praktykancie i miejscu odbywania praktyki. 
 

1. Imię i nazwisko studenta. 
2. Rok studiów. 
3. Kierunek studiów. 
4. Miejsce odbywania praktyki (nazwa/typ instytucji/przedsiębiorstwa). 
5. Adres instytucji. 

 
II) Charakterystyka i opis jednostki, w której student odbywał praktykę. 

(Np. status prawny, rodzaj działalności, historia, organizacja instytucji, liczba zatrudnionych pracowników, 
zwierzchnicy, związki zawodowe, relacje interpersonalne, współpraca z innymi podmiotami/działami, 
znaczenie na rynku krajowym/zagranicznym, organizacja pracy, sposób przydzielania pracy i kontroli 
wykonywanych  zadań). 

 
1. Jak funkcjonuje przedsiębiorstwo/instytucja, w której odbywała się praktyka (jakie są jej cele, jak wygląda 

organizacja administracji, jaka jest misja jej działania, czy realizowane są jakieś plany lub programy, od kiedy 
działają?) 

2. Jaką pozycję zajmuje przedsiębiorstwo/instytucja na rynku? Jaki wpływ wywiera na otoczenie? 
3. Jakie są Twoje obserwacje dotyczące przedsiębiorstwa/instytucji i klientów, których obsługuje? 
4. Scharakteryzuj klientów przedsiębiorstwa/instytucji. 
5. Czy miałeś/aś możliwości kontaktu z ludźmi pracującymi w przedsiębiorstwie/instytucji w celu zrozumienia 

ról, jakie w nim spełniają? 
6. Opisz, jakie stanowiska zajmują, jakie zadania wypełniają, jak te stanowiska są powiązane między sobą? 
7. Jaką rolę odgrywają problemy etyczne w pracy, którą miałeś/aś okazję obserwować w trakcie praktyki? 
 
III) Informacje na temat przebiegu praktyki. 
 
1. Scharakteryzuj krótko zespół, z którym miałeś/aś okazję pracować. Jaki był stosunek do Ciebie jako do 

studenta? 
2. Jakie rodzaje zadań realizowałeś w przedsiębiorstwie/instytucji w trakcie praktyki? 
3. Czy i gdzie miałeś/aś okazję do: poczynienia obserwacji, wspólnej pracy, podjęcia odpowiedzialności? 
4. Jak postrzegasz miejsce, w którym odbywałeś/aś praktykę w stosunku do swoich wyobrażeń i własnych 

potrzeb? Oceń, z jakimi barierami w wykonywaniu swojej pracy spotykają się pracownicy, a jakie elementy 
czynią tę pracę atrakcyjną dla Ciebie. 

5. Twoje własne uwagi dotyczące pracy, którą wykonywałeś. 
 
IV) SAMOOCENA.  
 
Jakim byłem/am pracownikiem? Jakie są moje mocne/słabe strony? Nad czym muszę pracować? Jakie moje cechy 
okazały się szczególnie przydatne, a które przeszkadzały w wykonywanej pracy? Co może stanowić dla mnie 
problem w tej pracy? Co mógłbym/abym wnieść do pracy zespołu/funkcjonowania instytucji?  
 
V) Szczegółowa relacja z realizacji 3 wybranych zadań. 
 
1. Charakter zadania, data wykonania, czas (liczba godzin poświęconych na wykonanie zadania). 
2. Formy/metody pracy, współpracownicy (inne osoby zaangażowane w realizację zadania), użyte narzędzia. 
3. Przebieg realizacji zadania, problemy i sposoby ich rozwiązania.  
4. Ocena efektów pracy. 
 
Sprawozdanie powinno uwzględniać wszystkie wyżej wymienione kwestie.  
Sprawozdania nie trzeba przedstawiać opiekunowi praktyk w przedsiębiorstwie/instytucji.   
Zgodnie z Regulaminem IV.3: "Opiekun z ramienia PWSZ może obniżyć zaproponowaną przez 
zakładowego opiekuna praktyki ocenę w przypadku niedopełnienia przez studenta wymogów związanych z 
zaliczeniem praktyki." - np. w kwestii jakości sprawozdania. 
 


