Wypełnia student

RAPORT STUDENTA Z PRZEBIEGU PRAKTYKI – I-II semestr
Imię i nazwisko studenta:
…………………………………………………………..…………..…………..……..……………………
Nr albumu:
………………………………………….………………………………………………..….………..…….
Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość, studia I stopnia
Studia: stacjonarne/niestacjonarne (niepotrzebne skreślić)
Rok studiów/semestr: …………………………….……………… Liczba punktów ECTS: ……..….……
Termin rozpoczęcia i zakończenia praktyki:
…………………………………………………….……………………………………………….………..
Nazwa zakładu pracy, w którym była realizowana praktyka:
………………………………………………………………………………………..………………………
Opiekun praktyk z ramienia zakładu pracy przyjmującego studenta/studentkę na praktykę:
………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………..……………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, stanowisko, tel. kontaktowy)

Arkusz oceny osiągniętych efektów uczenia się określonych dla praktyki w programie studiów,
tj. w Karcie przedmiotu (zaznacza i wypełnia student)
Lp.

Efekty uczenia się dla praktyki z programu
studiów dla semestru I-II

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

Wykonywane czynności
potwierdzające osiągnięcie danego
efektu przez studenta

Uznanie efektu
przez opiekuna
praktyk w
zakładzie
pracy*/Uwagi i
podpis opiekuna
praktyk

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

Do raportu dołączam dziennik praktyk oraz zaświadczenie o ukończeniu studenckiej praktyk
…..……………………
(data i podpis studenta)

Zatwierdzenie praktyki przez opiekuna praktyk z ramienia Uczelni
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………..
…………………..
Tarnów, dnia

…........................
podpis Opiekuna praktyk
z ramienia MWSE w Tarnowie

……………………………..

(pieczęć zakładu pracy)

Wypełnia zakład pracy

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU PRAKTYKI
Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani
…………………………………..……………………………………………………………….
student/studentka ………………………..…….. roku studiów na kierunku Finanse i rachunkowość –
studia I stopnia w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie zrealizował/a praktykę
zawodową w:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..…………………………………………………………………………..
(nazwa i adres instytucji)

w terminie od ……….……….…..……………………… do ……….……….…..……………………… w
wymiarze ……… godzin./ tygodni.

Podczas realizowanych zadań student/ka - praktykant/ka uzyskał/a wymienione w raporcie efekty uczenia
się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Praktyka przebiegała zgodnie z załączonym indywidualnym programem praktyki zawodowej.

………....……………………………..…..…………
…..……………………………..
(miejscowość i data)

(pieczęć i podpis opiekuna praktyk z ramienia zakładu pracy)

2

Wypełnia kierunkowy opiekun praktyk z ramienia Uczelni

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ORAZ DOKUMENTACJI
PRAKTYKI
Imię i nazwisko studenta:
…………………………………………………………..……………………………………………….…
Nr albumu: ………………………………………….………………………………………………………
Weryfikacja zakładanych efektów uczenia się
Min 12 pkt - warunek uzyskania zaliczenia (ocena ustalana na podstawie
arkusza samooceny studenta)
Kompletność dokumentów wymaganych w kierunkowym regulaminie i
programie praktyk (0-1 pkt)
Rzetelność w wypełnieniu dziennika praktyk: opis zadań, opis własnych
wniosków i spostrzeżeń (0- 2pkt.)
Weryfikacja obowiązkowości studenta – terminowość
dokumentacji praktyk (0-1pkt)
Ocena wystawiona na podstawie uzyskanej ilości punktów*:

złożenia

*Punktacja i ocena dotycząca weryfikacji dokumentów:
15-24pkt Zaliczenie praktyki
0-14 pkt Brak zaliczenia

..………………………..…..
(podpis opiekuna praktyk)

Wypełnia Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów

DECYZJA

Na podstawie oceny wystawionej przez zakładowego opiekuna praktyki, oceny wystawionej przez
opiekuna
praktyk
z
ramienia
Uczelni,
a
także
własnej
oceny
merytorycznej
…………………………………………., dotyczącej w szczególności realizacji wskazanych w raporcie
efektów uczenia się
o Zaliczam praktykę
o Nie zaliczam praktyki, uzasadnienie:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….……….
Tarnów, ………………………..
(data)

………....……………………………..…..………
(podpis Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia i Studentów)

Wypełnia student

RAPORT STUDENTA Z PRZEBIEGU PRAKTYKI – III-IV semestr
Imię i nazwisko studenta:
…………………………………………………………..…………..…………..……..……………………
Nr albumu:
………………………………………….………………………………………………..….………..…….
Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość, studia I stopnia
Studia: stacjonarne/niestacjonarne (niepotrzebne skreślić)
Rok studiów/semestr: …………………………….……………… Liczba punktów ECTS: ……..….……
Termin rozpoczęcia i zakończenia praktyki:
…………………………………………………….……………………………………………….………..
Nazwa zakładu pracy, w którym była realizowana praktyka:
………………………………………………………………………………………..………………………
Opiekun praktyk z ramienia zakładu pracy przyjmującego studenta/studentkę na praktykę:
………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………..……………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, stanowisko, tel. kontaktowy)

Arkusz oceny osiągniętych efektów uczenia się określonych dla praktyki w programie studiów,
tj. w Karcie przedmiotu (zaznacza i wypełnia student)
Lp.

Efekty uczenia się dla praktyki z programu
studiów dla semestru III-IV

5. Wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu

finansów i rachunkowości do rozwiązywania
rzeczywistych problemów organizacji

6. Prawidłowo stosuje techniki informacyjnokomunikacyjne

7. Potrafi współpracować w zespole

8. Umie stosować metody i techniki organizacji

pracy własnej, planuje proces własnego uczenia
się

Wykonywane czynności
potwierdzające osiągnięcie danego
efektu przez studenta

Uznanie efektu
przez opiekuna
praktyk w
zakładzie
pracy*/Uwagi i
podpis opiekuna
praktyk

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

Do raportu dołączam dziennik praktyk oraz zaświadczenie o ukończeniu studenckiej praktyk
…..……………………
(data i podpis studenta)

Zatwierdzenie praktyki przez opiekuna praktyk z ramienia Uczelni
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…
…………………..
Tarnów, dnia

…….......................
podpis Opiekuna praktyk z ramienia
MWSE w Tarnowie

……………………………..
(pieczęć zakładu pracy)

Wypełnia zakład pracy

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU PRAKTYKI
Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani
…………………………………..……………………………………………………………….
student/studentka ………………………..…….. roku studiów na kierunku Finanse i rachunkowość –
studia I stopnia w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie zrealizował/a praktykę
zawodową w:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..…………………………………………………………………………..
(nazwa i adres instytucji)

w terminie od ……….……….…..……………………… do ……….……….…..……………………… w
wymiarze ……… godzin./ tygodni.

Podczas realizowanych zadań student/ka - praktykant/ka uzyskał/a wymienione w raporcie efekty uczenia
się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Praktyka przebiegała zgodnie z załączonym indywidualnym programem praktyki zawodowej.

………....……………………………..…..…………
…..……………………………..
(miejscowość i data)

(pieczęć i podpis opiekuna praktyk z ramienia zakładu pracy)

2

Wypełnia kierunkowy opiekun praktyk z ramienia Uczelni

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ORAZ DOKUMENTACJI
PRAKTYKI
Imię i nazwisko studenta:
…………………………………………………………..……………………………………………….…
Nr albumu: ………………………………………….………………………………………………………
Weryfikacja zakładanych efektów uczenia się
Min 12 pkt - warunek uzyskania zaliczenia (ocena ustalana na podstawie
arkusza samooceny studenta)
Kompletność dokumentów wymaganych w kierunkowym regulaminie i
programie praktyk (0-1 pkt)
Rzetelność w wypełnieniu dziennika praktyk: opis zadań, opis własnych
wniosków i spostrzeżeń (0- 2pkt.)
Weryfikacja obowiązkowości studenta – terminowość
dokumentacji praktyk (0-1pkt)
Ocena wystawiona na podstawie uzyskanej ilości punktów*:

złożenia

*Punktacja i ocena dotycząca weryfikacji dokumentów:
15-24 pkt Zaliczenie praktyki
0-14 pkt Brak zaliczenia

..………………………..…..
(podpis opiekuna praktyk)

Wypełnia Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów

DECYZJA

Na podstawie oceny wystawionej przez zakładowego opiekuna praktyki, oceny wystawionej przez
opiekuna
praktyk
z
ramienia
Uczelni,
a
także
własnej
oceny
merytorycznej
…………………………………………., dotyczącej w szczególności realizacji wskazanych w raporcie
efektów uczenia się
o Zaliczam praktykę
o Nie zaliczam praktyki, uzasadnienie:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….……….
Tarnów, ………………………..
(data)

………....……………………………..…..………
(podpis Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia i Studentów)

Wypełnia student

RAPORT STUDENTA Z PRZEBIEGU PRAKTYKI – V-VI semestr
Imię i nazwisko studenta:
…………………………………………………………..…………..…………..……..……………………
Nr albumu:
………………………………………….………………………………………………..….………..…….
Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość, studia I stopnia
Studia: stacjonarne/niestacjonarne (niepotrzebne skreślić)
Rok studiów/semestr: …………………………….……………… Liczba punktów ECTS: ……..….……
Termin rozpoczęcia i zakończenia praktyki:
…………………………………………………….……………………………………………….………..
Nazwa zakładu pracy, w którym była realizowana praktyka:
………………………………………………………………………………………..………………………
Opiekun praktyk z ramienia zakładu pracy przyjmującego studenta/studentkę na praktykę:
………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………..……………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, stanowisko, tel. kontaktowy)

Arkusz oceny osiągniętych efektów uczenia się określonych dla praktyki w programie studiów,
tj. w Karcie przedmiotu (zaznacza i wypełnia student)
Lp.

Efekty uczenia się dla praktyki z programu
studiów dla semestru V-VI

9. Stosuje poznaną wiedzę z zakresu finansów i
rachunkowości w środowisku pracy

10.Potrafi dostrzec problem występujący w danym

przedsiębiorstwie (instytucji), opisać go oraz
przedstawić koncepcję rozwiązania

11.Ma

świadomość konieczności i zakresu
rozwijania swoich kwalifikacji zawodowych
poprzez naukę oraz konsultacje z innymi
pracownikami

12.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

Wykonywane czynności
potwierdzające osiągnięcie danego
efektu przez studenta

Uznanie efektu
przez opiekuna
praktyk w
zakładzie
pracy*/Uwagi i
podpis opiekuna
praktyk

13.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

Do raportu dołączam dziennik praktyk oraz zaświadczenie o ukończeniu studenckiej praktyk
…..……………………
(data i podpis studenta)

Zatwierdzenie praktyki przez opiekuna praktyk z ramienia Uczelni
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..….…
…………………..
Tarnów, dnia

........................
podpis Opiekuna praktyk z ramienia
MWSE w Tarnowie

……………………………..

(pieczęć zakładu pracy)

Wypełnia zakład pracy

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU PRAKTYKI
Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani
…………………………………..……………………………………………………………….
student/studentka ………………………..…….. roku studiów na kierunku Finanse i rachunkowość –
studia I stopnia w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie zrealizował/a praktykę
zawodową w:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..…………………………………………………………………………..
(nazwa i adres instytucji)

w terminie od ……….……….…..……………………… do ……….……….…..……………………… w
wymiarze ……… godzin./ tygodni.

Podczas realizowanych zadań student/ka - praktykant/ka uzyskał/a wymienione w raporcie efekty uczenia
się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Praktyka przebiegała zgodnie z załączonym indywidualnym programem praktyki zawodowej.

………....……………………………..…..…………
…..……………………………..
(miejscowość i data)

(pieczęć i podpis opiekuna praktyk z ramienia zakładu pracy)

2

Wypełnia kierunkowy opiekun praktyk z ramienia Uczelni

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ORAZ DOKUMENTACJI
PRAKTYKI
Imię i nazwisko studenta:
…………………………………………………………..……………………………………………….…
Nr albumu: ………………………………………….………………………………………………………
Weryfikacja zakładanych efektów uczenia się
Min 15 pkt - warunek uzyskania zaliczenia (ocena ustalana na podstawie
arkusza samooceny studenta)
Kompletność dokumentów wymaganych w kierunkowym regulaminie i
programie praktyk (0-1 pkt)
Rzetelność w wypełnieniu dziennika praktyk: opis zadań, opis własnych
wniosków i spostrzeżeń (0- 2pkt.)
Weryfikacja obowiązkowości studenta – terminowość
dokumentacji praktyk (0-1pkt)
Ocena wystawiona na podstawie uzyskanej ilości punktów*:

złożenia

*Punktacja i ocena dotycząca weryfikacji dokumentów:
18-29 pkt Zaliczenie praktyki
0-17 pkt
Brak zaliczenia

..………………………..…..
(podpis opiekuna praktyk)

Wypełnia Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów

DECYZJA

Na podstawie oceny wystawionej przez zakładowego opiekuna praktyki, oceny wystawionej przez
opiekuna
praktyk
z
ramienia
Uczelni,
a
także
własnej
oceny
merytorycznej
…………………………………………., dotyczącej w szczególności realizacji wskazanych w raporcie
efektów uczenia się
o Zaliczam praktykę
o Nie zaliczam praktyki, uzasadnienie:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….……….
Tarnów, ………………………..
(data)

………....……………………………..…..………
(podpis Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia i Studentów)

