
………………………………………………………………  

(pieczątka zakładu pracy) 
 
 

Arkusz oceny osiągniętych efektów uczenia się określonych dla praktyki  w programie 

studiów, tj. w Karcie przedmiotu –I/II  semestr  

 
Lp. Efekty uczenia się dla praktyki z programu 

studiów dla semestru I/II 

Wykonywane czynności 

potwierdzające osiągnięcie danego 

efektu przez studenta  

Uznanie efektu 

przez opiekuna 

praktyk w 

zakładzie 

pracy*/Uwagi i 

podpis opiekuna 

praktyk 

1.  Zna strukturę organizacyjną zakładu pracy, 

regulacje prawne w nim obowiązujące, także 

zasady ochrony własności przemysłowej i prawa 

autorskiego, mechanizmy funkcjonowania w 

organizacji i jej otoczeniu 

 

 

 

 

 

 

2.  Zna wybrane metody i techniki analizowania 

zjawisk finansowych, w tym metody 

pozyskiwania danych i informacji niezbędne do 

poprawnego wykonywania pracy na danym 

stanowisku 

 

 

 

 

 

3.  Potrafi w sposób prawidłowy komunikować się 

na tematy z zakresu finansów i rachunkowości 

wykorzystując specjalistyczną terminologię z 

tego zakresu 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Potrafi pozyskiwać oraz analizować informacje 

finansowo – księgowe niezbędne do realizacji 

powierzonych zadań 

 

 

 

 

 

 

  
* Ocena stopnia realizacji efektu  w skali 0-5  
0-2 – brak zaliczenia 
3-5 – zaliczenie 

…………………………………………………………………….  

(data i podpis opiekuna praktyk z ramienia organizatora ) 

 

 

Zatwierdzenie praktyki przez opiekuna praktyk z ramienia Uczelni  

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

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

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

 

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

Tarnów, dnia                 podpis Opiekuna praktyk z ramienia MWSE w 

Tarnowie        

 

 

  



………………………………………………………………  

(pieczątka zakładu pracy) 
 
 

Arkusz oceny osiągniętych efektów uczenia się określonych dla praktyki  w programie 

studiów, tj. w Karcie przedmiotu –III/IV  semestr  

 
Lp. Efekty uczenia się dla praktyki z programu 

studiów dla semestru III/IV 

Wykonywane czynności 

potwierdzające osiągnięcie danego 

efektu przez studenta  

Uznanie efektu 

przez opiekuna 

praktyk w 

zakładzie 

pracy*/Uwagi i 

podpis opiekuna 

praktyk 

1.  Wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu 

finansów i rachunkowości do rozwiązywania 

rzeczywistych problemów organizacji 

 

 

 

 

 

 

2.  Prawidłowo stosuje techniki informacyjno-

komunikacyjne 

 

 

 

 

 

 

3.  Potrafi współpracować w zespole  

 

 

 

 

 

 

 

4.  Umie stosować metody i techniki organizacji 

pracy własnej, planuje proces własnego uczenia 

się  

 

 

 

 

 

  
* Ocena stopnia realizacji efektu  w skali 0-5  
0-2 – brak zaliczenia 

3-5 – zaliczenie 

………………………………………………… 

(data i podpis opiekuna praktyk z ramienia organizatora ) 

 

 

Zatwierdzenie praktyki przez opiekuna praktyk z ramienia Uczelni  

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

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

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

 

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

Tarnów, dnia                 podpis Opiekuna praktyk z ramienia MWSE w 

Tarnowie        

 

 

 
  



………………………………………………………………  

(pieczątka zakładu pracy) 
 
 

Arkusz oceny osiągniętych efektów uczenia się określonych dla praktyki  w programie 

studiów, tj. w Karcie przedmiotu –V-VI  semestr  

 
Lp. Efekty uczenia się dla praktyki z programu 

studiów dla semestru V-VI 

Wykonywane czynności 

potwierdzające osiągnięcie danego 

efektu przez studenta  

Uznanie efektu 

przez opiekuna 

praktyk w 

zakładzie 

pracy*/Uwagi i 

podpis opiekuna 

praktyk 

1.  Stosuje poznaną wiedzę z zakresu finansów i 

rachunkowości w  środowisku pracy 
 

 

 

 

 

2.  Potrafi dostrzec problem występujący w danym 

przedsiębiorstwie (instytucji), opisać go oraz 

przedstawić koncepcję rozwiązania 

 

 

 

 

 

 

3.  Ma świadomość konieczności i zakresu 

rozwijania swoich kwalifikacji zawodowych 

poprzez naukę oraz konsultacje z innymi 

pracownikami 

 

 

 

 

 

 

4.  Rozumie i stosuje się do zasad etycznych i 

kulturowych obowiązujących na danym 

stanowisku czy też w danym zawodzie, rozumie 

konieczność odpowiedzialnego podejścia do 

powierzonych zadań w miejscu pracy 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Jest przygotowany do wykonywania różnych ról 

zawodowych, podczas wykonywania złożonych 

zadań organizacji (zakładu pracy, instytucji) 

 

  

  
* Ocena stopnia realizacji efektu  w skali 0-5  
0-2 – brak zaliczenia 
3-5 – zaliczenie 

…………………………………………………………………….  

(data i podpis opiekuna praktyk z ramienia organizatora ) 

 

Zatwierdzenie praktyki przez opiekuna praktyk z ramienia Uczelni  

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

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

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

 

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

Tarnów, dnia                 podpis Opiekuna praktyk z ramienia MWSE w 

Tarnowie      

 


