
załącznik nr 4  
do regulaminu studenckich praktyk zawodowych  

Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego 
 

        Skierniewice, dnia………………….…....... 
 
 

WNIOSEK O UZNANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  
PRZYPISANYCH DO PRAKTYK ZAWODOWYCH  

Część I   
Ja niżej podpisany/a………………………………………….…………………………..………...................................................., 

(imię i nazwisko studenta) 
Student/ka. …….. roku, Kolegium ………………………………………………………………………………………………………..,  

kierunek…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….,  

moduł specjalnościowy………………………………………………………………………………………………………………………., 

Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego, na podstawie zapisu § 11  „Regulaminu 

studenckich praktyk zawodowych Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego” 

niniejszym wnoszę o uznanie efektów uczenia się  przypisanych do praktyk zawodowych 

przypisanych do semestru ………………. z uwagi na fakt, iż:  

a) wykonuję pracę zawodową na warunkach: umowy o pracę/umowy zlecenia/umowy o dzieło 

b) odbywam staż zawodowy,  

c) odbywam aktywność zawodową w formie wolontariatu, 

d) prowadzę działalność gospodarczą1 

 

Nazwa zakładu pracy…………………………………………………………………………… 

Adres zakładu pracy……………………………………………………………………………. 

Okres zatrudnienia……………………………………………………………………………… 

Wymiar czasu pracy …………………………………………………………………………… 

Zakres obowiązków (opisz zakres obowiązków lub dołącz zakres obowiązków w formie 

załącznika):  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

(podpis i pieczęć Kierownika zakładu pracy/podpis i pieczęć osoby prowadzącej działalność gospodarczą ⃰) 

 

                                                 
1 - spośród wariantów a, ,b, c, d niepotrzebne skreślić  

* - niepotrzebne skreślić 
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Część II Samoocena studenta: 

Opis praktycznych umiejętności nabytych/pogłębionych w ramach aktywności zawodowej 
(praca, staż, wolontariat, prowadzona działalność gospodarcza) przydatnych do 
osiągnięcia efektów uczenia się przewidzianych programem praktyk.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

Opis kompetencji społecznych nabytych/pogłębionych w ramach aktywności zawodowej 
(praca, staż, wolontariat, prowadzona działalność gospodarcza) przydatnych do 
osiągnięcia efektów uczenia się przewidzianych programem praktyk.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Na potwierdzenie osiągnięcia przeze mnie efektów uczenia się przewidzianych programem 
praktyk dla danego kierunku studiów jednocześnie dołączam: (zaznacz właściwe) 
 

1. zaświadczenie o zatrudnieniu (np. kserokopia umowy), 
2. świadectwo pracy, 
3. wyciąg z rejestru KRS/ kserokopię wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej*, 
4. zaświadczenie o odbywaniu/odbyciu stażu zawodowych, 
5. dziennik praktyk i/lub wpis w indeksie z odbytego stażu, 
6. referencje np. od pracodawcy/klienta⃰, 
7. portfolio (przykład zrealizowanej pracy, projektu), 
8. dokumentację fotograficzną, 
9. inne (jakie?) ………………………………………………….. 

 

        Podpis studenta……...………………………………………… 
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Część III Opinia uczelnianego opiekuna praktyk 

 

Na podstawie wniosku o uznanie efektów uczenia się przypisanych do praktyk zawodowych 

oraz załączonych dokumentów uznaję/nie uznaję* efekty uczenia się przypisane do praktyk 

zawodowych w semestrze ………………………przewidzianych dla danego kierunku studiów                        

w wymiarze ….… godzin, uznając tym samym wszystkie/następujące* efekty uczenia się: 

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

………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Data wydania decyzji……………...         Pieczęć i podpis uczelnianego opiekuna praktyk……………………… 

 

 

 

* - niepotrzebne skreślić 


