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I NST RUKCJ A  

praktyki zawodowej odbywanej w roku akademickim 2020/2021 
przez studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku Matematyka 

na specjalności Analiza danych i modelowanie matematyczne 

 

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE 
 

1. Praktyka obejmuje łącznie na studiach I stopnia 90 godz. oraz na studiach II stopnia 

60 godz. 

2. Przy okazji ustalania ramowego programu praktyki należy przedstawić zakładowemu 

opiekunowi praktyki wzory wszystkich dokumentów, które będzie on wypełniał lub 

podpisywał w trakcie lub po zakończeniu praktyki (dziennik praktyki, oświadczenie 

zakładowego opiekuna praktyki, karta informacyjna z przebiegu praktyki). 

3. Pierwszego dnia praktyki należy zgłosić się do zakładu pracy na 15 min. przed 

przewidzianym czasem rozpoczęcia praktyki. 

4. Należy zapoznać się z obowiązkami praktykanta przedstawionymi przez zakładowego 

opiekuna praktyki lub dyrektora (właściciela, prezesa) zakładu pracy i wypełniać 

powierzone obowiązki z należytą starannością. 

5. Należy prowadzić na bieżąco dziennik praktyki. Po zakończeniu praktyki dziennik należy 

przedstawić zakładowemu opiekunowi praktyki do podpisu. 

6. Wzór dziennika praktyki stanowi załącznik do niniejszej instrukcji. Stronę tytułową 

dziennika należy wydrukować na odrębnej kartce, zaś pozostałe strony należy 

wydrukować dwustronnie (strony powinny być ponumerowane). Każda strona dziennika 

powinna być podpisana przez studenta oraz przez opiekuna praktyki. Wszystkie strony 

dziennika (łącznie ze stroną tytułową) powinny być trwale połączone (zszyte 

lub zbindowane). 

 

II. ZALICZENIE PRAKTYKI 
1. Warunkiem koniecznym zaliczenia praktyki jest złożenie przez studenta kompletu 

następujących dokumentów: 

a) oświadczenia zakładowego opiekuna praktyki (formularz według załączonego wzoru) 

b) wypełnionej karty informacyjnej (formularz według załączonego wzoru) z przebiegu 

praktyki z oceną opisową oraz oceną wyrażoną stopniem według następującej skali: 

niedostateczny (2), dostateczny (3), dostateczny plus (3,5), dobry (4), dobry plus (4,5), 

bardzo dobry (5), 

c) zaświadczenia o odbyciu praktyki (formularz według załączonego wzoru), 

d) dziennika praktyki (wzór dziennika w załączeniu), 

e) sprawozdania z praktyki. 

2. Sprawozdanie własne studenta z praktyki (maksymalnie dwie strony formatu A4, 

z odręcznym podpisem studenta [bez podpisu zakładowego opiekuna praktyki]) powinno 

zawierać następujące elementy: 

a) motywy wyboru danego zakładu pracy na miejsce odbywania praktyki, 

b) ocenę współpracy z zakładowym opiekunem praktyki, 

c) opis zdobytej podczas praktyki wiedzy, nabytych umiejętności oraz kompetencji 

społecznych, 

d) własne opinie i refleksje podsumowujące odbytą praktykę jako „pożyteczne 

doświadczenie” lub „stracony czas” (wraz z uzasadnieniem danej opinii). 
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3. Dokumenty zebrane w podpisanej teczce: 
PRAKTYKA ZAWODOWA 

Rok akademicki: 2020/2021 

Termin praktyki: od .... do .... 

IMIĘ I NAZWISKO ………………………………………… 

... rok studiów stacjonarnych ... stopnia 

Kierunek: Matematyka 

Specjalność: Analiza danych i modelowanie matematyczne 

należy złożyć w sekretariacie Katedry Matematyki. 

 

4. Na podstawie złożonej dokumentacji praktyki ostateczna ocena zaliczająca praktykę 

wyznaczana jest według następujących kryteriów: 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

spełnienie 
warunków 
podstawowych 
oraz uzyskanie 
co najmniej 50% 
i nie więcej, niż 
60% łącznej liczby 
punktów możliwych 
do uzyskania* 

spełnienie 
warunków 
podstawowych 
oraz uzyskanie 
ponad 60% i nie 
więcej, niż 70% 
łącznej liczby 
punktów możliwych 
do uzyskania* 

spełnienie 
warunków 
podstawowych 
oraz uzyskanie 
ponad 70% i nie 
więcej, niż 80% 
łącznej liczby 
punktów możliwych 
do uzyskania* 

spełnienie 
warunków 
podstawowych 
oraz uzyskanie 
ponad 80% i nie 
więcej, niż 90% 
łącznej liczby 
punktów możliwych 
do uzyskania* 

spełnienie 
warunków 
podstawowych 
oraz uzyskanie 
ponad 90% łącznej 
liczby punktów 
możliwych do 
uzyskania* 

*) Aby spełnić warunki podstawowe należy w terminach określonych w regulaminie i instrukcji praktyki 
dostarczyć komplet wymaganych dokumentów oraz uzyskać co najmniej dostateczną ocenę 
wystawioną przez zakładowego opiekuna praktyki. 
Po spełnieniu warunków podstawowych ocena zaliczająca praktykę wystawiana jest na podstawie 
łącznej liczby punktów, które przyznawane są za ocenę wystawioną przez zakładowego opiekuna 
praktyki, dziennik praktyki oraz sprawozdanie, przy czym: 

a) ocena wystawiona przez zakładowego opiekuna praktyki jest przeliczana następująco: 1 punkt 
za oceną dostateczną, 2 punkty za ocenę dostateczną plus, 3 punkty za ocenę dobrą, 4 punkty 
za ocenę dobrą plus, 5 punktów za ocenę bardzo dobrą, 

b) za dziennik praktyki można uzyskać od 0 do 2 punktów, 
c) za sprawozdanie można uzyskać od 0 do 3 punktów. 

 
 

UWAGA: 

Wszystkie dokumenty związane z praktyką należy drukować dwustronnie. 

 

 

Załącznik: Wzór dziennika praktyki 


