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Poznań, dn. ..................................... 

 
...............................................       
Imię i nazwisko 

 

............................................... 
kierunek i rok studiów  

 

.............................................. 
 specjalność 

 

……………………………… 
etap praktyk 

1
 

 

................................................. 
nr indeksu 

 

Dziekan  

Wydziału Społeczno – Ekonomicznego 

WSHIU Akademii Nauk Stosowanych 

 

 

WNIOSEK 

 

Zwracam się z wnioskiem o zgodę na odbycie studenckiej praktyki zawodowej w (pełna 

nazwa firmy/instytucji, adres, telefon) ………………………………….…………………….... 

w dniach od .......................... do .............................. 

Przedsiębiorstwo/ instytucja prowadzi następującą działalność (należy opisać, 

szczególnie uwzględnić dział odbywania praktyk) 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

                                                 
1
 Należy określić czy wniosek dotyczy praktyki kierunkowej, czy specjalnościowej, a także wpisać semestr 

studiów. 
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.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

Po rozmowie z (imię, nazwisko, stanowisko, telefon) ............................................... 

uzyskałem zgodę na odbywanie praktyki na stanowisku ........................................................... 

w dziale....................................... Otrzymałem/ałam również potwierdzenie możliwości 

zrealizowania planu praktyk (załącznik 1 do Wniosku o zgodę na odbycie praktyki), a także 

osiągnięcia efektów uczenia się (załącznik 2 do Wniosku o zgodę na odbycie praktyki). 

 

................................................... 
                                                                                                         (podpis studenta) 

 

 

 

Decyzja Dziekana: 

Na podstawie art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668) w związku z § 5, pkt. 2 i 3 Regulaminu Praktyk WSHIU 

Akademii Nauk Stosowanych z dn. 30 września 2022 r. (przyjęty Uchwałą Senatu WSHIU nr 

05/09/2022) po rozpatrzeniu podania: 

WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY
2
 

na odbywanie studenckiej praktyki zawodowej w miejscu wybranym przez Studenta/kę. 

miejsce odbywania praktyk gwarantuje/nie gwarantuje realizacji planu praktyk, a co za tym 

idzie osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się.  

 

 

.......................................................... 

                                                                                                                   (podpis i pieczęć Dziekana) 

 

 

                                                 
2Niewłaściwe skreślić. 
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Załącznik1:  Plan praktyk 

1. Zakres tematyczny praktyk obejmuje m.in.: podstawowe metody i techniki wspomagające 

podejmowanie decyzji logistycznych w organizacji, narzędzia służące ocenie 

efektywności systemów logistycznych, metody i techniki wykorzystywane w marketingu 

usług transportowych, metody transportowania oraz magazynowania towarów, 

projektowanie systemów transportowych i magazynowych, systemy produkcyjne, modele 

sterowania zapasami, rola współczesnej logistyki oraz jej organizacji, zasady zarządzania 

procesami logistycznymi, podstawowe narzędzia w planowaniu procesów logistycznych, 

istota łańcuchów dostaw, organizacja w praktyce procesów zaopatrzenia, produkcji i 

dystrybucji, warunki funkcjonowania centrów logistycznych, zasady projektowania 

infrastruktury logistycznej w przedsiębiorstwie, sposoby badania i usprawniania procesów 

logistycznych, metody nadzorowania procesów logistycznych, metody i techniki 

zarządzania jakością w logistyce, zagadnienia funkcjonowania transportu, zasady 

ekonomiki transportu w praktyce, efektywność systemu transportowego w 

przedsiębiorstwie, poznanie maszyn i urządzeń mających zastosowanie w procesach 

logistycznych przedsiębiorstw, poznanie norm i standardów dotyczących prowadzenia 

działalności logistycznej. 

 

…………………………………… 

    podpis i pieczątka pracodawcy 

 

 

Załącznik 2: Efekty uczenia się  

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu  

 OPIS PRZEDMIOTOWEGO EFEKTU UCZENIA SIĘ 

SYMBOL EKK 

(odniesienie 

do kierunkowych 

efektów uczenia 

się) 

 ma wiedzę – zna i rozumie:   

 

różnorodne, złożone rozwiązania organizacyjne stosowane w 

logistycznej działalności zawodowej w kontekście rozwiązań 

stosowanych w innych dziedzinach 

L.II_W05 

 
ekonomiczne, normatywne (prawne, etyczne), komunikacyjne i inne 

uwarunkowania logistycznej działalności zawodowej 
L.II_W07 

 ma następujące umiejętności – potrafi, umie:   

 
formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe 

dla logistycznej działalności zawodowej 
L.II_U03 

 
stosować w dziedzinie logistycznej działalności zawodowej metody 

projektowania i optymalizacji procesów i systemów 
L.II_U06 
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 stosować zasady, metody i techniki zarządzania L.II_U07 

 
wykonywać zadania zawodowe wymagające zastosowania wiedzy z 

zakresu prawa i ubezpieczeń w działalności logistycznej 
L.II_U08 

 
komunikować się na logistyczne tematy specjalistyczne ze 

zróżnicowanymi kręgami odbiorców 
L.II_U09 

 współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych L.II_U12 

 
posiada następujące kompetencje społeczne – ma świadomość i jest 

gotów do: 
  

 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści L.II_K01 

 

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w 

przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu 

zawodowego 

L.II_K02 

 
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy z uwzględnieniem 

potrzeb i zadań przedsiębiorstw logistycznych i transportowych 
L.II_K04 

 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem 

zmieniających się potrzeb społecznych, w tym rozwijania dorobku 

zawodu, podtrzymywania etosu zawodu pracownika branży TSL, 

przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na 

rzecz przestrzegania tych zasad 

L.II_K05 

 

sumiennego realizowania zadań zawodowych, w tym poprzez tworzenie 

i utrzymywanie właściwych relacji w środowisku zawodowym, 

promowanie kultury projakościowej w dziedzinie logistycznej 

działalności zawodowej 

L.II_K06 

 podejmowania decyzji w sytuacjach wysokiego ryzyka oraz stresu L.II_K07 

 

………………………………….. 

   podpis i pieczątka Pracodawcy 

 

 

Załącznik 3: Ocena kandydata na partnera w realizacji praktyk studenckich 

 

Lp. Kryterium Liczba przyznanych 

punktów* 

1 zgodność zakresu prowadzonej działalności z kierunkiem studiów  

2 możliwości zrealizowania u partnera przyjętych dla studenckich praktyk 

zawodowych efektów uczenia się 

 

3 renoma i wizerunek partnera  

4 doświadczenie w realizacji studenckich praktyk zawodowych lub praktyk 

zawodowych (kształcenia praktycznego), staży i innych form zatrudnienia 

 

5 infrastruktura i wyposażenie techniczne  

6 zasoby kadrowe (liczebność i kwalifikacje personelu)  

7 inne parametry  
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 SUMA punktów  

* 2 punkty – kryterium spełnione w wysokim stopniu; 1 punkt – kryterium spełnione, 0 punktów – kryterium 

niespełnione. 

 

 

 

………………………………….. 

   podpis i pieczątka Opiekuna Praktyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


