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1. Pełna nazwa i adres placówki:  
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         PIECZĘĆ FIRMOWA PLACÓWKI                              PODPIS DYREKTORA/KIEROWNIKA PLACÓWKI 

 

2.  HARMONOGRAM  REALIZACJI  ZADAŃ  W MIEJSCU PRAKTYKI        

Lp.  Data 

realizacji 

Realizacja zadań w odniesieniu do programu praktyk oraz inne zadania, 

istotne dla danej specjalności 

Liczba  

godzin 
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

                                                                                                                        RAZEM  

 

 



3. POTWIERDZENIE I OCENA EFEKTÓW OSIĄGNIĘTYCH W CZASIE 

PRAKTYKI/WOLONTARIATU/PRACY 

Lp. WYKAZ OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW Ocena* 

(pkt. 1÷5) 

 

1. 

      WIEDZA  

Student/-ka: 

- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej aktywności i przedsiębiorczości przy 

wykorzystaniu wiedzy z zakresu nauk społecznych, 

- posiada wiedzę o relacjach między strukturami, instytucjami i organizacjami społecznymi w skali 

krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej, 

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa 

autorskiego. 

 

 

2. 

UMIEJĘTNOŚCI  

Student/-ka: 

- potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania 

konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, 

gospodarczych) w pracy zawodowej, 

- respektuje zasady etyki zawodowej socjologa oraz normy i reguły prawne, zawodowe i moralne w 

celu rozwiązania konkretnego zadania, 

- potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, 

politycznych, prawnych i ekonomicznych) w pracy zawodowej, 

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej, 

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu 

różnych źródeł i technik. 

 

 

3. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

Student/-ka: 

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, 

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, 

- potrafi odpowiednio określić zasady służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, 

- potrafi współpracować w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, 

obywatelskich, kulturowych), uwzględniając ich aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne, 

- potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. 

 

 

 
4. OCENA OPISOWA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
* 1 pkt. oznacza brak osiągnięcia efektów, a 5 pkt. oznacza bardzo dobre osiągnięcie efektów. 
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