
1 

EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA 

im. Sługi Bożego Roberta Schumana

DZIENNIK PRAKTYK

STUDIA PODYPLOMOWE 

Imię i nazwisko słuchacza 

Pieczątka Uczelni Pieczątka szkoły/ placówki 
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I. Dane osobowe słuchacza (praktykanta): 

 

Imię i nazwisko słuchacza: 
 

 

Numer albumu 
 

 

 

Studia Podyplomowe 

 

 

ECTS 

 

 

 

III. Miejsce odbywania praktyki: 

Nazwa jednostki: 

 

 

 

 

Adres miejsca odbywania prakty-

ki: 

 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela-

Szkolnego Opiekuna  

praktyk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres:  

 

 

II  .Termin odbywania praktyki 

od: 

 

………………………………………………. 

(data rozpoczęcia praktyki) 
do: 

 

………………………………………………. 

(data zakończenia praktyki) 



3 

 

data odbywania praktyk od………. do…………  

 

………………………………….. 

PIECZĘĆ 

Data Ilość godzin Opis czynności: 
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…………...................................................

pieczęć instytucji przyjmującej 

Informacja o odbyciu praktyki studenckiej 

(wypełnia instytucja przyjmująca) 

Imię i nazwisko studenta odbywającego praktykę : ..................................................................................... 

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana 

Kierunek i rok studiów: .................................................................................................................................. 

Miejsce praktyki ( nazwa instytucji) 

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

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

Adres: 

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

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

telefon:................................................................................................................................................................ 

Opiekun praktyki wyznaczony przez instytucję:........................................................................................... 

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

Termin (daty) i czas ( ilość godzin) odbywania praktyki:  

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

Obowiązki zlecone praktykantowi: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ocena pracy praktykanta: 

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................ 
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A. Ocena stopnia osiągnięcia przez słuchacza założonych efektów kształcenia  

 

 

 

Nazwa efektów 

 

Lp

. 

 

Oceniane efekty kształcenia praktyki 

Słuchacz: 

Ocena stopnia 

osiągnięcia efek-

tów kształcenia 

(5,4,3,2) 

 

WIEDZA 

 

 

1 Ma rozszerzoną  wiedzę  o różnych rodzajach struktur społecz-

nych i instytucjach  życia społecznego oraz zachodzących mię-

dzy nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów eduka-

cyjnych 

 

2 Ma uporządkowaną  wiedzę  o celach, organizacji i funkcjono-

waniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, 

kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, pogłębioną w 

wybranych zakresach 

 

3 Ma uporządkowaną  wiedzę  o uczestnikach    działalności edu-

kacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i 

terapeutycznej, pogłębioną  w wybranych zakresach 

 

4 Ma wiedzę bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach edu-

kacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych,  

 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 

 

Potrafi: 
 

1 wykorzystywać  i integrować  wiedzę  teoretyczną  z zakresu 

pedagogiki oraz powiązanych z nią  dyscyplin w celu analizy 

złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opie-

kuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także 

diagnozowania i projektowania działań praktycznych 

 

2 dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosfe-

rę dla komunikacji w placówce szkolnej, 

 

3  dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody 

pracy w celu projektowania i efektywnego zarządzania placówką 

oświatowa   

 

4 generować  oryginalne rozwiązania złożonych problemów peda-

gogicznych i prognozować  przebieg ich rozwiązywania oraz 

przewidywać skutki planowanych działań  w określonych obsza-

rach praktycznych 

 

5 twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem 

uczestników procesów edukacyjno‐ wychowawczych oraz 

wspierać  ich samodzielność  w zdobywaniu wiedzy, a także 

inspirować  do działań  na rzecz uczenia się przez całe życie 

 

6 wykorzystać nowoczesne technologie w pracy   

7 pracować  w zespole;    umie wyznaczać    oraz przyjmo-

wać wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole 

 

 

KOMPETENCJE 

SPOŁECZNE 

1 jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w 

sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; 

dostrzega i formułuje problemy  moralne i dylematy etyczne 

związane z własną  i cudzą  pracą; poszukuje optymalnych roz-

wiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań  

pedagogicznych   

 

2 odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespo-

łowych zadań zawodowych wynikających z roli zarządzającego 

 

3 Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do   

  pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich 

skutki, czuje się  odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra 

stara się  działać, wyraża taką  postawę  w  środowisku specjali-

stów i pośrednio modeluje to podejście  wśród innych 
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B.  Charakterystyka praktykanta 

 

Lp.  Ocena (5,4,3,2) 

1.  Punktualność i zdyscyplinowanie w pracy  

2.  Umiejętność nawiązywania kontaktu z uczniami   

3.  Przestrzeganie uregulowań i wymogów placówki  

4.  Obowiązkowość i odpowiedzialność  

5.  Kreatywność i własne inicjatywy  

6.  Samodzielność  

7.  Kultura osobista  

8.  Zaangażowanie i zainteresowanie pracą pedagogiczną  

 
 

       Końcowa ocena praktyki:       ………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

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

        podpis i pieczątka Dyrektora Szkoły/Placówki                               podpis Szkolnego Opiekuna Praktyk 

 

 

Skala ocen: bardzo dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny 
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ZAPRASZAMY NA STUDIA LICENCJACKIE:  

Zdrowie Publiczne  

MAGISTERSKIE:  

Zdrowie Publiczne  

Psychologia 

Prawo

PONAD 40 KIERUNKÓW STUDIÓW 

PODYPLOMO-WYCH!!!  

KURSY KWALIFIKACYJNE!  
Radom, ul. Wodna 13/21, Tel. 48 344 00 55, www.eust.pl  

http://www.eust.pl/
http://www.waw.eust.pl/

