ARKUSZ OCENY PRACY STUDENTA PODCZAS ODBYWANIA
PRAKTYKI SPECJALISTYCZNEJ
Kierunek: stosunki Międzynarodowe
Imię i nazwisko studenta: ......................................................................................................................
Termin odbywania praktyki: ...............................................................................................................
Miejsce praktyki: ...................................................................................................................................
Imię i nazwisko zakładowego opiekuna praktyk: …………………………………………………….
Wypełnia zakładowy opiekun praktyki
*(wybraną odpowiedź proszę podkreślić długopisem )

1. Student zapoznał się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w
przedsiębiorstwie/instytucji:
a) w pełnym zakresie,
b) częściowo,
c) nie zapoznał się.
2. Student zapoznał się z zakresem działalności przedsiębiorstwa/instytucji, jego ofertą
handlowo-usługową oraz technologią produkcji/sprzedaży produktów/usług:
a) w pełnym zakresie,
b) częściowo,
c) nie zapoznał się.
3. Student zapoznał się z wyposażeniem technicznym, oprogramowaniem komputerowym
użytkowanym w zakładzie oraz ze stosowanymi technologiami/systemami zgodnie z zakresem
zawartym w programie praktyki:
a) w pełnym zakresie,
b) częściowo,
c) nie zapoznał się.
4. Student zapoznał się z dokumentacją obowiązującą w przedsiębiorstwie/instytucji w
zakresie przewidzianym w programie praktyki:
a) w pełnym zakresie,
b) częściowo,
c) nie zapoznał się.
5. W czasie odbywania praktyki student zapoznał się ze specyfiką pracy na powierzonych mu
stanowiskach:
a) w pełnym zakresie,
b) częściowo,
c) nie zapoznał się.

6. Student uczestniczył w przeszkoleniach i obserwacjach pracy wykonywanej na wskazanych
stanowiskach:
a) sumiennie, wnikliwie, z zaangażowaniem,
b) pobieżnie, bez zaangażowania,
c) nie prowadził obserwacji.
7. Powierzone zadania student wykonywał:
a) chętnie i aktywnie, wykazując się własną inicjatywą i inwencją twórczą,
b) zawsze, ale zazwyczaj na prośbę opiekuna,
c) niechętnie, nie wykazując zaangażowania.
8. Student był zaangażowany w prace na rzecz przedsiębiorstwa/instytucji:
a) wykazywał wiele własnej inicjatywy, był chętny i gotowy do pomocy,
b) podejmował działania na prośbę opiekuna, wywiązując się z nich właściwie,
c) nie podejmował działań na rzecz przedsiębiorstwa, niechętnie pomagał, nie wywiązywał się z
powierzonych zadań.
9. Dokumentacja z odbytej praktyki była przygotowana przez studenta:
a) sumiennie, dokładnie, kompletnie,
b) wykazywała niewielkie braki,
c) niepoprawnie.
10. Podczas odbywania praktyki student samodzielnie wykonywał następujące prace:
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

11. Postawa studenta podczas praktyki:
Proszę ocenić w skali O - 2 wymienione niżej elementy składające się na postawę studenta, gdzie 2
oznacza najwyższą wartość.

a)

punktualność

O

1

2

b)

poziom wiedzy teoretycznej

O

I

2

c)

posiadane umiejętności

O

1

2

d)

rzetelne podejście do obowiązków związanych z praktyką O

1

2

e)

umiejętność nawiązania kontaktu i pracy w zespole

O

I

2

f)

relacje z opiekunem praktyki

O

1

2

Ilość uzyskanych przez studenta punktów: ...........................
Proponowana ocena: ................................................

…………………………………………

……………………..

podpis zakładowego Opiekuna praktyki

podpis studenta

………….

………………………….
pieczątka zakładu pracy

data

DLA OPIEKUNA PRAKTYK
instrukcja do arkusza oceny studenta:
Oceny studenta w punktach l-9 dokonujemy według następującego klucza:
odpowiedź a) 2 pkt
odpowiedź b) 1 pkt
odpowiedź c) O pkt
Łączna, maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 18
Punkt 11- zgodnie z zamieszczoną instrukcją w punkcie 11. Proszę zsumować punkty
poszczególnych kategorii- maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania to 12.
Student może uzyskać maksymalnie 30 punktów.
PUNKTOWA SKALA OCEN:
30-28 pkt - ocena bardzo dobra

(5)

27-25 pkt - ocena dobra plus

(4+)

24-22 pkt — ocena dobra

(4)

21 - 19 pkt - ocena dostateczna plus (3+)
18 - 16 pkt - ocena dostateczna

(3)

15-0 pkt— ocena niedostateczna

(2)

Arkusz samooceny pracy studenta podczas odbywania
Praktyki specjalistycznej
wypełnia student!
1. W czasie odbywania praktyki specjalistycznej nauczyłem się:
a) w zakresie wiedzy:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
b) w zakresie umiejętności:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
c) inne:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2.Samoocena postawy studenta:
Proszę dokonać samooceny swojej postawy jako praktykanta w skali O - 2 w zakresie poniższych
elementów, gdzie 2 oznacza najwyższą wartość.
a)

punktualność O

b)

poziom wiedzy teoretycznej O

1

2

c)

posiadane umiejętności

1

2

d)

rzetelne podejście do obowiązków związanych z praktyką O

I

e)

umiejętność nawiązania kontaktu i pracy w zespole O

2

f)

relacje z opiekunem praktyki O

1

2

O

1

1

2

2

3.Wnioski własne oraz ciekawe obserwacje poczynione podczas praktyki:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4. Odbytą praktykę oceniam jako:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………
data

……………………
podpis studenta

