
WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI PRAKTYK 
 

 
Dokumentację praktyk stanowi „Dziennik praktyk”, który składa się z dwóch 

integralnych części: „Kart tygodniowych” oraz „Sprawozdania”. W „Kartach tygodniowych” 
należy wyszczególnić wykonywane czynności podczas realizacji praktyki, uwagi, obserwacje 
oraz wnioski praktykanta. W „sprawozdaniu” z przebiegu praktyki należy podać ogólną 
charakterystykę zakładu (instytucji) oraz przedstawić efekty uczenia się wyszczególnione w 
sylabusie przedmiotu w formie opisu zrealizowanych metod dydaktycznych* oraz 
uzyskanych efektów pracy**.  

 
Praktyka zawodowa I 

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności mogą zostać osiągnięte np. poprzez 
przedstawienie procesu technologicznego jednego z produkowanych przez zakład wyrobów. 
Proces ten może być przedstawiony opisowo lub graficznie z wyszczególnieniem maszyn, 
urządzeń, operacji i materiałów. Efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych 
mogą zostać osiągnięte np. przez opisanie zagrożeń i wynikających z nich skutków, mogących 
wystąpić na stanowisku pracy – na podstawie szkolenia BHP. 

 
Praktyka zawodowa II 

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy mogą zostać osiągnięte np. poprzez opis 
stosowanej gospodarki narzędziowej, w tym metod przygotowania narzędzi do pracy, w 
przypadku, gdy praktyka realizowana jest w zakładzie produkcyjnym. W przypadku 
odbywania praktyki w innym zakładzie np. w laboratorium efekty uczenia się w zakresie 
wiedzy mogą zostać osiągnięte poprzez opis wykonywanych oznaczeń analitycznych oraz 
wyszczególnienie i opis zastosowanych metod, sprzętu laboratoryjnego i aparatury. Efekty 
uczenia się w zakresie umiejętności mogą zostać osiągnięte np. przez przedstawienie 
mocnych i słabych stron technologii zastosowanej przy wytwarzaniu danego wyrobu (w 
przypadku zakładu produkcyjnego) lub przedstawienie mocnych i słabych stron wybranej 
metody analitycznej (w przypadku laboratoriów). Efekty uczenia się w zakresie kompetencji 
społecznych mogą zostać osiągnięte np. przez opisanie zagrożeń i wynikających z nich 
skutków, mogących wystąpić na stanowisku pracy – na podstawie szkolenia BHP. 

 
* Np. praca z dokumentacją, pokaz, pomiar, dyskusja (w tym burza mózgów itp.), ćwiczenie (laboratoryjne, produkcyjne, projektowe), 

instruktaż, szkolenie BHP. 
**Np. załącznik w postaci: notatki, opisu, fotografii, rysunku, schematu, modelu itp 


