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ARKUSZA POTWIERDZENIA UZYSKANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD 

EFEKTU 

TREŚĆ EFEKTU PODPIS ZAKŁADOWEGO 

OPIEKUNA PRAKTYK 

PODPIS 

OPIEKUNA PRAKTYK 

ZAWODOWYCH 

Wiedza 

 
PRZ_W1 Zna zasady i właściwości 

funkcjonowania sektora 

gospodarczego, do którego 

przynależy organizacja, w 

której odbywana jest 

praktyka. Zna podstawowe 

systemy zarządzania 

organizacjami i ich obszary 

funkcjonalne. 

 

EFEKT UZYSKANY:    TAK /  NIE    

 

 

EFEKT UZYSKANY:    TAK /  NIE    

 

PRZ_W2 Ma podstawową wiedzę o 

funkcjonowaniu 

organizacji, w 

szczególności o jej formie 

prawnej, strukturze 

organizacyjnej, zasadach 

organizacji pracy i podziału 

kompetencji, procedurach, 

procesach planowania i 

kontroli. 

 

EFEKT UZYSKANY:    TAK /  NIE    

 

 

EFEKT UZYSKANY:    TAK /  NIE    

 

PRZ_W3 Zna przepisy, normy i 

zasady bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 

obowiązujące w 

konkretnych instytucjach i 

organizacjach oraz 

podstawowe zasady 

ergonomii, uwzględniając 

także formy rozwoju 

 

EFEKT UZYSKANY:    TAK /  NIE    

 

 

EFEKT UZYSKANY:    TAK /  NIE    

 



indywidualnej 

przedsiębiorczości. 

PRZ_W4 Posiada wiedzę o 

człowieku, jako podmiocie 

tworzącym struktury 

społeczne i ekonomiczne 

oraz o motywach jego 

działania. 

 

EFEKT UZYSKANY:    TAK /  NIE    

 

 

EFEKT UZYSKANY:    TAK /  NIE    

 

PRZ_W5 Ogólne zasady tworzenia i 

rozwoju przedsiębiorstw w 

zakresie realizowanych 

przez nich zadań, 

uwzględniając 

uwarunkowania finansowe i 

gospodarcze oraz 

podstawowe pojęcia i 

zasady z zakresu ochrony 

własności przemysłowej i 

prawa autorskiego. 

 

EFEKT UZYSKANY:    TAK /  NIE    

 

 

EFEKT UZYSKANY:    TAK /  NIE    

 

Umiejętności 

 
PRZ_U1 Potrafi zastosować wybrane 

elementy wiedzy 

teoretycznej w określonym 

obszarze funkcjonalnym 

organizacji i pełnić wybrane 

funkcje w tym zakresie w 

zespole i samodzielnie. 

Potrafi planować i 

organizować pracę 

indywidualną oraz w 

zespole. 

 

EFEKT UZYSKANY:    TAK /  NIE    

 

 

EFEKT UZYSKANY:    TAK /  NIE    

 

PRZ_U2 Posiada elementarne 

umiejętności obserwacji, 

opisu, analizy i interpretacji 

podstawowych zjawisk i 

procesów zachodzących w 

organizacji 

z wykorzystaniem 

podstawowych pojęć i ujęć 

teoretycznych. 

 

EFEKT UZYSKANY:    TAK /  NIE    

 

 

EFEKT UZYSKANY:    TAK /  NIE    

 

PRZ_U3 Ma elementarne 

umiejętności dokonywania 

  



oceny wybranych 

rozwiązań i uczestniczenia 

w procesach podejmowania 

typowych decyzji. 

EFEKT UZYSKANY:    TAK /  NIE    

 

 

 

 

 

EFEKT UZYSKANY:    TAK /  NIE    

 

PRZ_U4 Posiada elementarne 

umiejętności kierowania i 

współdziałania w 

projektach 

wprowadzających 

określone zmiany w 

organizacji 

 

EFEKT UZYSKANY:    TAK /  NIE    

 

 

EFEKT UZYSKANY:    TAK /  NIE    

 

Kompetencje społeczne 

 
PRZ_K1 Jest świadomy znaczenia 

zdolności adaptacji i 

działania w nowych 

warunkach i sytuacjach, np. 

związanych z odmiennością 

kulturową grupy 

 

EFEKT UZYSKANY:    TAK /  NIE    

 

 

 

 

 

 

EFEKT UZYSKANY:    TAK /  NIE    

 

PRZ_K2 Rozumie potrzebę 

postępowania etycznego w 

ramach wyznaczonych ról 

organizacyjnych i 

społecznych 

 

EFEKT UZYSKANY:    TAK /  NIE    

 

 

 

 

 

EFEKT UZYSKANY:    TAK /  NIE    

 

PRZ_K3 Ma świadomość 

konieczności myślenia i 

działania w sposób 

przedsiębiorczy 

 

EFEKT UZYSKANY:    TAK /  NIE    

 

 

EFEKT UZYSKANY:    TAK /  NIE    

 



 

 

 

 

 

 


