
 
 

........................................................ 
miejscowość, data 

 
/Pieczęć adresowa zakładu pracy/         

 

Opinia o praktyce odbytej przez studenta/słuchacza 

Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku  
Student/Słuchacz  ............................................................................................................................................ 

Wydział: Administracji................................................................................................................................... 

Kierunek/zakres studiów podyplomowych:  i innych, wpisać jaka ………………………………………... 

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

Specjalność/specjalizacja:....np. Administracja elektroniczna ..................................................................... 

Profil 

kształcenia.......zaoczny.................................................................................................................................... 

odbył(a) w dniach od .. wpisać datę rozpoczęcia praktyki................................... do   wpisać datę 

zakończenia praktyki ………………………………                                                                                                                                                                                                                      

praktykę w……………. podać pełna nazwę placówki/instytucji …………………………………………... 
/nazwa i adres zakładu pracy/ 

1. Stosunek praktykanta: 

a) do powierzonych mu obowiązków .. podać kluczowe cechy z zakresu powierzonych 

obowiązków……………………………………………………………………………………… 

b) do współpracowników ... podać kluczowe cechy/zachowanie występujące w interakcjach 

interpersonalnych.......................................................................................................................... 

c) do opiekuna praktyki .. podać kluczowe cechy zależności w stosunku do 

przełożonego.................................................................................................................................. 

2. Ocena praktykanta pod kątem wykonywania zadań wynikających z programu praktyki  oraz 

osiąganych efektów kształcenia w zakresie :  

wiedzy: … Dostrzega i wyjaśnia rolę kultury, etyki oraz postępu technicznego w procesach przemian 

współczesnych organizacji. Opisuje standardowe metody statystyczne i narzędzia informatyczne gromadzenia, 

analizy i prezentacji danych. Charakteryzuje historyczną ewolucję struktur organizacyjnych, wskazuje na 

czynniki strukturotwórcze. Wyjaśnia proces powstawania emocji i procesów motywacyjnych; oraz 

charakteryzuje  związki motywacji z optymalizacją funkcjonowania jednostek i grup. 

Charakteryzuje funkcje kierowania ludźmi w kontekście typu organizacji i zasięgu jej działania. Wymienia 

standardowe metody wspomagające procesy podejmowania decyzji. Dostrzega i wyjaśnia rolę przywództwa i 

negocjacji w procesach przemian struktur i organizacji. 

 

umiejętności:.. Stosuje wiedzę teoretyczną w określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i jest 

specjalistą w tym zakresie (w powiązaniu ze studiowaną specjalnością). Używa oraz ocenia odpowiednie 

metody i narzędzia do opisu i analizy otoczenia instytucji. Stosuje odpowiednie metody i narzędzia 



analityczne i systemy informatyczne wspomagające procesy podejmowania decyzji. Posługuje się 

normami i standardami w procesach planowania, organizowania, motywowania i kontroli (pracy, jakości 

itp.) Stosuje odpowiednie metody i narzędzia analityczne i systemy informatyczne wspomagające procesy 

podejmowania decyzji. Dokonuje oceny proponowanych rozwiązań i uczestniczy w procesach 

podejmowania decyzji, głównie poziomu operacyjnego i taktycznego. Planuje i zarządza czasem własnym 

oraz w przedsięwzięciach zespołowych. Przewiduje zachowania członków organizacji, analizuje ich 

motywy i wpływa na nie w określonym zakresie.)…………………………………………………………… 

 

kompetencji społecznych: Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, 

podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań 

profesjonalnych. Jest przygotowany do komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy i poza nim oraz 

przekazywania swojej wiedzy przy użyciu różnych środków przekazu informacji (w języku ojczystym i 

angielskim). Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 

dokształcania się  i rozwoju osobistego oraz umiejętności profesjonalnych i badawczych, dokonuje 

samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i 

kształcenia. Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach 

realizujących działania, zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami 

w danej dziedzinie, brania odpowiedzialności za powierzone mu zadania przed 

współpracownikami…………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Propozycje dla GWSH w Gdańsku w  zakresie przygotowania kandydata do zawodu/doskonalenia 

programu kształcenia:...... według inwencji oraz spostrzeżeń opiekuna praktyk lub dyrektora/kierownika 

praktyk.............................................................................................................................................................................................................................................

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

.................................................................................................................................... ………………………….................................................................................  
4. Ogólna ocena praktyki ( wg skali: bardzo dobra, dobra, dostateczna, negatywna )wraz  

z uzasadnieniem........... ........... ocena uzyskana przez studenta/ę wyrażona w skali ocen zostanie 

przepisana do indeksu studenta/ki a naniesione uwagi zostaną omówione ze studentem/ą................. 

 

 

 

......................................................                          .............................................................. 
/podpis zakładowego opiekuna praktyki/                                                        /podpis i pieczęć  kierownika zakładu pracy/ 
 

 
 
 


