Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI STUDENCKIEJ
WYPEŁNIA STUDENT
Imię i nazwisko:

Nr albumu:
Zarządzanie

ZiIP

IBP

IZ

IFE – B&T

IFE - GT

IFE - Management

IFE – M&PE

Rodzaj studiów:

stacjonarne

niestacjonarne

Forma studiów:

I0 licencjackie

I0 inżynierskie

Kierunek:

II0 magisterskie

Forma realizowanej praktyki
Zaznacz

Praktyki realizowane na podstawie

Zaznacz

Praktyki realizowane na podstawie

Porozumienia z uczelnią (praktyka studencka / staż)

Praca zarobkowa na umowę o pracę

Praktyki programu ERASMUS+

Praca zarobkowa na umowę zlecenie lub o dzieło

Wyjazd w ramach wymiany zagranicznej

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Miejsce praktyk (przedsiębiorstwo):
Dane teleadresowe:
Termin odbywania praktyk:
Od:

Do:
(data rozpoczęcia praktyki)

(data zakończenia praktyki)

Wymagana liczba godzin praktyki zgodnie z kierunkiem studiów wynosi (ECTS * 25)
godzin
Zrealizowana liczba godzin praktyki
Ponadnormatywna liczba godzin praktyk1
Praktyka dodatkowa2

NIE
NIE

TAK
TAK

Potwierdzenie sprawozdania przez
ZAKŁAD PRACY:

Potwierdzenie sprawozdania przez
pełnomocnika dziekana ds. praktyk

Potwierdzam przebieg praktyk opisany w sprawozdaniu
(data, pieczątka, podpis)

Potwierdzam przebieg praktyk opisany w sprawozdaniu
(data, pieczątka, podpis)

Proszę zaznaczyć TAK jeśli sprawozdawana praktyka spełnia warunek: zrealizowana liczba godzin > wymagana liczba godzin * 1,25
Proszę zaznaczyć TAK jeśli sprawozdawana praktyka stanowi praktykę dodatkową tj. zrealizowaną jako kolejna po tym gdy wcześniej
zrealizowano praktykę spełniającą wymóg minimalnej liczby godzin.
1
2

Strona 1 z 12

I. PASZPORT PRZEDSIĘBIORSTWA / ORGANIZACJI:
Firma:
Forma organizacyjno-prawna:
Adres realizowanej praktyki:
II. OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:

(klasyfikacja w ramach MSP, branża, typ i rodzaj działalności – PKD, szacunkowy udział w rynku, sytuacja
ekonomiczna, ...)

Syntetyczna charakterystyka podstawowych
produktów, towarów lub świadczonych usług

Podstawowa charakterystyka działalności podmiotu

Proszę opisać przedmiot działalności podmiotu, przedstawić podstawowe produkty, towary lub usługi, scharakteryzować klientów,
dostawców, opisać podstawowe procesy produkcji / świadczenia usług w organizacji.
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Syntetyczna charakterystyka konkurentów

Syntetyczna charakterystyka dostawców i innych
partnerów biznesowych
Syntetyczna charakterystyka klientów

III. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA PODMIOTU:
Proszę opisać strukturę właścicielską podmiotu – kto jest udziałowcem, wspólnikiem bądź właścicielem, jeśli to możliwe proszę
przedstawić wielkość kapitału zakładowego.

IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA:
Proszę opisać strukturę organizacyjną podmiotu, wielkość i strukturę zatrudnienia, przedstawić schemat organizacyjny
(schemat organizacyjny można przedstawić w załączniku)

Typ struktury organizacyjnej
Wielkość zatrudnienia
Syntetyczna charakterystyka obrazująca strukturę organizacyjną podmiotu oraz wielkość i strukturę zatrudnienia
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V. SYSTEM ZARZĄDZANIA:
Proszę przedstawić system zarządzania w organizacji, opisać podstawowe procesy realizowane w firmie, scharakteryzować zasady
obiegu dokumentów i przepływu informacji.
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VI. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRAKTYK
Proszę opisać w punktach w jaki sposób zrealizowane zostały zadania wynikające z programu praktyk dla danego kierunku studiów.
Poniżej wykaz zagadnień do opisania w zależności od kierunku studiów:

KIERUNEK
Zarządzanie






Działalność marketingowa i PR
System logistyki przedsiębiorstwa
Zarządzanie zasobami ludzkimi (struktura zatrudnienia, system wynagradzania i motywacyjny, rekrutacja)
Funkcjonowanie służb finansowo-księgowych

Zarządzanie
i inżynieria
produkcji








Procesy produkcyjne i/lub usługowe (planowanie, stosowana technologia)
System logistyki przedsiębiorstwa
Komputerowe wspomaganie funkcjonowania przedsiębiorstwa
BHP
Zarządzanie jakością
Funkcjonowanie służb finansowo-księgowych oraz kosztorysowanie działań

Inżynieria
bezpieczeństwa
pracy







Inżynieria
zarządzania




Rozwiązania organizatorskie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem
Procesy produkcyjne i/lub usługowe z uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa i ryzyka
Warunki pracy oraz standardy bezpieczeństwa w organizacji
Dokumentacja BHP w organizacji
Rozwiązania techniczno-organizatorskie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem (ze szczególnym
uwzględnieniem podejścia procesowego i projektowego)
Procesy produkcyjne i/lub usługowe (planowanie, stosowana technologia)
Komputerowe wspomaganie funkcjonowania przedsiębiorstwa (ze szczególnym uwzględnieniem arkuszy
kalkulacyjnych, analizy danych i raportowania)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (struktura zatrudnienia, system wynagradzania i motywacyjny, rekrutacja)



Szczegółowe programy praktyk można pobrać poprzez platformę WIKAMP (proszę zapisać się na kurs /
przedmiot „Praktyki”) lub ze strony wydziału: www.oizet.p.lodz.pl – zakładka „Studenci” - „Praktyki”.
W jaki sposób zrealizowane zostały zadania wynikające z programu praktyk

…
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W jaki sposób zrealizowane zostały zadania wynikające z programu praktyk

…
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VII. PROPOZYCJE ZMIAN I USPRAWNIEŃ W FIRMIE:
Na podstawie wykonywanych zajęć i obserwacji proszę przedstawić propozycje usprawnień i zmian w firmie.

VIII. PRZEBIEG PRAKTYK – ogólna charakterystyka + dane szczegółowe
ORGANIZACJA PRAKTYK
(proszę opisać system organizacji praktyk: ile dni w tygodniu, ile godzin dziennie / tygodniowo, jakie zadania (obowiązki) zostały zrealizowane i szacunkowo
ile czasu trwała ich realizacja)

Kolejny
dzień/tydzień
odbywania praktyki

Opis charakteru konkretnych wykonywanych czynności i realizowanych obowiązków oraz
ewentualne uwagi kierującego praktyką

Podpis
kierującego
praktyką

1

2

3

... w razie potrzeby proszę dodać kolejne wiersze

...
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IX. WŁASNA OCENA PRAKTYK:
Prosimy zaznaczyć znakiem X własną ocenę praktyk oraz jej przydatność w kontekście odbywanych studiów z punktu widzenia
podanych poniżej kryteriów w skali od 1 (bardzo niska ocena) do 5 (bardzo wysoka ocena).

Ocena kryterium
Lp.

Kryterium oceny

bardzo
niska

niska

1

2

1.

Jakość zdobytej na praktykach wiedzy i umiejętności

2.

Zbieżność praktyk z kierunkiem studiów

3.

Zbieżność praktyk z zainteresowaniami

4.

Możliwość kontynuacji współpracy z firmą

5.

Chęć dalszej współpracy z firmą

6.

Przydatność na praktykach zdobytych w toku studiów kompetencji:

7.



technicznych



interpersonalnych



zespołowych



diagnostyczno-analitycznych



organizacyjno-zarządczych



językowych



informatycznych

średnia wysoka
3

4

bardzo
wysoka
5

Jakość zdobytych w toku studiów kompetencji:


technicznych



interpersonalnych



zespołowych



diagnostyczno-analitycznych



organizacyjno-zarządczych



językowych



informatycznych

8.

Zakres poinformowania o zasadach odbywania praktyk

9.

Opieka ze strony zakładowego opiekuna praktyk

10. Przydatność praktyk do przygotowania pracy dyplomowej
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INNE UWAGI O PRZEBIEGU PRAKTYK:

OŚWIADCZENIE O PRZESZKOLENIU Z ZAKRESU BHP
Oświadczam, że zostałam/em
zapoznana/y z przepisami, zarządzeniami i regulaminami dotyczącymi
bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej wynikającymi z „Instrukcji szkolenia studentów
Politechniki Łódzkiej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas praktyk”, oraz obowiązującymi
w .................................................................................................................... i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Wydział PŁ....................................................................................................................................................................

Data szkolenia................................................................................................................................................................
Prowadzący szkolenie....................................................................................................................................................

Dziękujemy za wypełnienie sprawozdania z praktyk studenckich!
(Proszę nie zapomnieć zarejestrować praktyk na platformie WIKAMP)
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Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

ZAŚWIADCZENIE ODBYCIA PRAKTYK STUDENCKICH
WERSJA DLA PRAKTYK REALIZOWANYCH W OPARCIU O POROZUMIENIE Z UCZELNIĄ
WYPEŁNIA ZAKŁADOWY KIEROWNIK (OPIEKUN) PRAKTYK
Imię i nazwisko praktykanta:

Miejsce praktyk (przedsiębiorstwo):
Dane teleadresowe:
Termin odbywania praktyk:
Od:

Do:
(data rozpoczęcia praktyki)

(data zakończenia praktyki)

Imię i nazwisko zakładowego
kierownika praktyk:
Stanowisko:

Zaświadczamy, że Pan / Pani ........................................................................................... student/ka
Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej odbył/a praktykę w naszym
przedsiębiorstwie.
 obserwacyjna
Charakter wykonywanej pracy:
(niepotrzebne skreślić)

 pomocnicza
 częściowo samodzielna
 samodzielna
 urzędnicza, administracyjna i/lub biurowa
 specjalistyczna urzędnicza, administracyjna i/lub biurowa
 produkcyjna - obsługa maszyn i urządzeń (montaż)
 nadzór procesu produkcyjnego i/lub technologicznego
 laboratoryjna (B+R / R&D)

Rodzaj pracy
(niepotrzebne skreślić)

 projektowo-konstrukcyjna i kreślarska
 kierownicza / menadżerska
 handlowa / zaopatrzeniowa
 przy transporcie / gosp. magazynowej / spedycji (logistyka)
 związana z kwestiami BHP


inna (jaka ?):
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Liczba opuszczonych dni:

- w tym nie usprawiedliwionych:

Liczba spóźnień:

 bardzo dobra (5)
Ogólna ocena pracy studenta:
(niepotrzebne skreślić)

 dobra (4)
 dostateczna (3)
 niedostateczna (2)

Syntetyczne uzasadnienie
przyznanej oceny:

Inne uwagi:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ocenę przygotowania studenta do praktyk w zakresie poszczególnych
kompetencji. Informacja na ten temat pozwoli na ulepszenie programów kształcenia i dostosowanie ich do
potrzeb praktyki gospodarczej. Oceny prosimy dokonać w skali od 1 (bardzo niska ocena) do 5 (bardzo
wysoka ocena).
Jakość przygotowania studenta do praktyk OCENA
w firmie/instytucji w zakresie kompetencji (1 ÷ 5)
1. Technicznych
2. Interpersonalnych
3. Zespołowych
4. Diagnostyczno-analitycznych
5. Organizacyjno-zarządczych
6. Językowych
7. Informatycznych

Pieczęć i podpis zakładowego kierownika praktyk
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