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Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora KUL z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad organizacji i odbywania praktyk obowiązkowych i nadobowiązkowych na studiach wyższych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (ROP-0101-116/17, Monitor KUL poz. 553)



imię i nazwisko Praktykanta, numer albumu

Praktyka obowiązkowa

Instytucja Przyjmująca .....................................................................................

adres: ..............................................................

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

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

Nazwa jednostki / jednostek organizacyjnych Instytucji Przyjmującej, 
w której Praktykant odbywa praktykę:

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

Mentor Praktykanta

Imię i nazwisko: ....................................................................

Funkcja / stanowisko: ...........................................................

Data rozpoczęcia praktyki: .....................................................

Data zakończenia praktyki: ....................................................

Pieczęć Instytucji Przyjmującej Podpis Mentora Praktykanta



imię i nazwisko Praktykanta, numer albumu 
 

Instrukcja 
Szczegółowe zasady i instrukcje odbywania praktyk wynikających z programu studiów, a 
także warunki zaliczenia praktyk określa Regulamin praktyk zatwierdzony przez Rektora KUL. 
 
Wymiar godzinowy odbywanej praktyki: .............................................................. 

 
Efekty kształcenia, które należy osiągnąd w wyniku odbycia praktyki* 
 
Symbol efektu Treśd efektu  Odniesienie do 

efektu 
kierunkowego 
(symbol) 

W zakresie wiedzy 

Prak_PS1A_W01 Rozumie i wdraża zasady BHP oraz normy obowiązujące w pracy 
pomocowej 

PS1A_W16 
PS1A_W17 

Prak_PS1A_W02 Poznaje zastosowanie metod diagnozy społecznej (tj. wywiad 
środowiskowy, metoda obserwacji, itp.) 

PS1A_W03 
PS1A_W07 
PS1A_W12 

W zakresie umiejętności 

Prak_PS1A_U01 Poznaje możliwości rozwoju zawodowego PS1A_U11 

Prak_PS1A_U02 Współtworzy indywidualne i zbiorowe projekty socjalne PS1A_U02 

W zakresie kompetencji społecznych 

Prak_PS1A_K01 Ocenia poziomu własnej wiedzy i umiejętności PS1A_K01 

Prak_PS1A_K02 Uwzględnia wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych przy 
planowaniu zadao zawodowych 

PS1A_K02 
PS1A_K03 

Prak_PS1A_K03 Przyjmuje odpowiedzialnośd za podejmowane wyzwao zawodowych  PS1A_K03 

Prak_PS1A_K04 Zachowuje się w sposób profesjonalny i stosuje normy etyczne w 
działalności zawodowej i osobistej 

PS1A_K04 
PS1A_K06 
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KARTA PRZEBIEGU PRAKTYKI1

Data2

i liczba
godzin

Opis wykonywanych prac, powierzonych
obowiązków i pełnionych funkcji

Odniesienie do zakładanych efektów
kształcenia3 

Potwierdzenie
osiągnięcia

zakładanych efektów
i podpis Mentora

Uwagi

1 2 3 4 5
Potwierdzam / 
nie potwierdzam

1 Kolumny 1-3 wypełnia Praktykant, kolumny 4-5 wypełnia Mentor Praktykanta, w zależności od potrzeb należy zmienić liczbę wierszy tabeli
2 Przy powtarzalności wykonywanych prac i pełnionych funkcji istnieje możliwość prezentacji powierzonych obowiązków w systemie tygodniowym
3 Realizowane zadania muszą się odnosić do wszystkich efektów kształcenia wykazanych w instrukcji
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Ocena opisowa wystawiona przez Mentora Praktykanta
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................

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

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

...........................................................
data i podpis Mentora Praktykanta

Ocena opisowa wystawiona przez Opiekuna Praktyk
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................

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

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

...........................................................
data i podpis Opiekuna Praktyk


