
 

 

 

 

 

   

   

KARTA KOMPETENCJI PRAKTYKANTA – STUDENTA (blok praktyk nr 1) 

na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna  

 UKSW w Warszawie 

 

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

Rok studiów ......................... Stopień studiów ......................................... Nr albumu…………………..  

Nazwa instytucji, w której zrealizowano praktykę ........................................................................... 

Adres instytucji …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Termin praktyki od ........... /........... /.......... do ......... /............ / ............  

Zrealizowana liczba godzin ................. 

 

Zakres obowiązków w trakcie wykonywania praktyki (wypełnia student): 

1. ……………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………  

 

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

Miejscowość i data        Podpis studenta 

 

 

 

ZALICZENIE PRAKTYKI PRZEZ PEŁNOMOCNIKA DZIEKANA ds. PRAKTYK: 

 

Zaliczam/nie zaliczam praktykę kierunkową/praktyki kierunkowej w wymiarze ………… godzin.  

Ocena:  

 

 

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

Data                          Podpis i pieczęć pełnomocnika  
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Ocena efektów praktykanta UKSW (wypełnia opiekun w Instytucji) 

 

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

 

Uwagi:.............................................................................................................................................................

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

Opinia o praktykancie:.................................................................................................................................... 

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

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

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

Ocena praktykanta:........................................................................................................................................ 

    (słownie: bardzo dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny) 

 

Skala ocen: 5 - bardzo wysoki poziom przygotowania, 4 - wysoki poziom przygotowania, 3 – spełnia w stopniu dostatecznym 

oczekiwaniom instytucji, 2 - poważne zastrzeżenia 

 

 

 

 

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

Miejscowość i data     Podpis opiekuna praktyk i pieczęć instytucji 

  

 
Efekty podlegające ocenie 

Ocena osiągnięcia przez 
studenta założonych 

efektów  

2 3 4 5 

U
m

ie
ję

tn
o

śc
i 

Zna w stopniu ogólnym strukturę organizacyjną instytucji medialnej 
oraz zasady jej funkcjonowania 

    

Zna w ujęciu ogólnym regulacje prawne i etyczne związane z wybranym 
zawodem 

    

Zna różne role zawodowe związane ze studiowanym kierunkiem     

Pod nadzorem Opiekuna podejmuje próby pozyskiwania i 
wykorzystywania informacji niezbędnych do realizacji zleconego zadania 

    

Pod kierunkiem Opiekuna podejmuje próby tworzenia przekazów 
słownych właściwych dla określonego medium  

    

Zna w stopniu ogólnym nowoczesne narzędzia pracy właściwe dla 
mediów i związanych z nimi zawodów  

    

K
o

m
p

e
te

n
cj

e 
Sp

o
łe

cz
n

e Wykazuje chęć bycia uczestnikiem wyspecjalizowanej  
grupy zawodowej 

    

Pod nadzorem Opiekuna podejmuje próby realizacji zadań     

Jest świadomy odpowiedzialności za powierzone zadania     

Wykazuje chęć prezentowania własnych pomysłów     

Podejmuje próby wyrażania swoich opinii w dyskusji ze 
współpracownikami 

    

Chce zdobywać praktyczną wiedzę z zakresu kierunku studiów     

Dostrzega możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych     

Docenia wartość kreatywności w podejmowanych działaniach     
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KARTA KOMPETENCJI PRAKTYKANTA – STUDENTA (blok praktyk nr 2) 

na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna  

 UKSW w Warszawie 

 

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

Rok studiów ......................... Stopień studiów ......................................... Nr albumu…………………..  

Nazwa instytucji, w której zrealizowano praktykę ........................................................................... 

Adres instytucji …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Termin praktyki od ........... /........... /.......... do ......... /............ / ............  

Zrealizowana liczba godzin ................. 

 

Zakres obowiązków w trakcie wykonywania praktyki (wypełnia student): 

1. ……………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………  

 

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

Miejscowość i data        Podpis studenta 

 

 

 

ZALICZENIE PRAKTYKI PRZEZ PEŁNOMOCNIKA DZIEKANA ds. PRAKTYK: 

 

Zaliczam/nie zaliczam praktykę kierunkową/praktyki kierunkowej w wymiarze ………… godzin.  

Ocena:  

 

 

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

Data                          Podpis i pieczęć pełnomocnika  
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Ocena efektów praktykanta UKSW (wypełnia opiekun w Instytucji) 

 

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

 

Uwagi:.............................................................................................................................................................

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

Opinia o praktykancie:.................................................................................................................................... 

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

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

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

Ocena praktykanta:........................................................................................................................................ 

    (słownie: bardzo dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny) 

 

Skala ocen: 5 - bardzo wysoki poziom przygotowania, 4 - wysoki poziom przygotowania, 3 – spełnia w stopniu dostatecznym 

oczekiwaniom instytucji, 2 - poważne zastrzeżenia 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość i data     Podpis opiekuna praktyk i pieczęć instytucji 

 
Efekty podlegające ocenie 

Ocena osiągnięcia przez 
studenta założonych 

efektów  

2 3 4 5 

U
m

ie
ję

tn
o

śc
i 

Zna w stopniu średnio zaawansowanym strukturę organizacyjną 
instytucji medialnej oraz zasady jej funkcjonowania 

    

Ma pogłębioną wiedzę na temat regulacji prawnych i etycznych 
związanych z wybranym zawodem 

    

Zna różne role zawodowe związane ze studiowanym kierunkiem i 
podejmuje próby wcielania się w nie 

    

Podejmuje samodzielne próby pozyskiwania i wykorzystywania 
informacji niezbędnych do realizacji zleconego zadania 

    

Podejmuje samodzielne próby tworzenia przekazów słownych 
właściwych dla określonego medium  

    

Zna w stopniu średnio zaawansowanym nowoczesne narzędzia pracy 
właściwe dla mediów i związanych z nimi zawodów 

    

K
o

m
p

e
te

n
cj

e 
Sp

o
łe

cz
n

e
 

Próbuje być uczestnikiem wyspecjalizowanej  
grupy zawodowej 

    

Podejmuje samodzielne próby realizacji powierzonych zadań     

Stara się podejmować odpowiedzialność za powierzone zadania     

Stara się prezentować własne pomysły Opiekunowi     

Wyraża swoje opinie w dyskusji ze współpracownikami     

Pogłębia praktyczną wiedzę z zakresu kierunku studiów     

Wyraża chęć doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych     

Próbuje być kreatywny w podejmowanych działaniach     
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KARTA KOMPETENCJI PRAKTYKANTA – STUDENTA (blok praktyk nr 3) 

na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna  

 UKSW w Warszawie 

 

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

Rok studiów ......................... Stopień studiów ......................................... Nr albumu…………………..  

Nazwa instytucji, w której zrealizowano praktykę ........................................................................... 

Adres instytucji …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Termin praktyki od ........... /........... /.......... do ......... /............ / ............  

Zrealizowana liczba godzin ................. 

 

Zakres obowiązków w trakcie wykonywania praktyki (wypełnia student): 

1. ……………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………  

 

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

Miejscowość i data        Podpis studenta 

 

 

 

ZALICZENIE PRAKTYKI PRZEZ PEŁNOMOCNIKA DZIEKANA ds. PRAKTYK: 

 

Zaliczam/nie zaliczam praktykę kierunkową/praktyki kierunkowej w wymiarze ………… godzin.  

Ocena:  

 

 

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

Data                          Podpis i pieczęć pełnomocnika  
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Ocena efektów praktykanta UKSW (wypełnia opiekun w Instytucji) 

 

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

 

Uwagi:.............................................................................................................................................................

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

Opinia o praktykancie:.................................................................................................................................... 

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

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

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

Ocena praktykanta:........................................................................................................................................ 

    (słownie: bardzo dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny) 

 

Skala ocen: 5 - bardzo wysoki poziom przygotowania, 4 - wysoki poziom przygotowania, 3 – spełnia w stopniu dostatecznym 

oczekiwaniom instytucji, 2 - poważne zastrzeżenia 

 

 

 

 

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

Miejscowość i data     Podpis opiekuna praktyk i pieczęć instytucji 

 
Efekty podlegające ocenie 

Ocena osiągnięcia przez 
studenta założonych 

efektów  

2 3 4 5 

U
m

ie
ję

tn
o

śc
i 

Zna w stopniu zaawansowanym strukturę organizacyjną instytucji 
medialnej oraz zasady jej funkcjonowania 

    

Zna w stopniu zaawansowanym regulacje prawne i etyczne związane z 
wybranym zawodem 

    

Zna różne role zawodowe związane ze studiowanym kierunkiem i pod 
nadzorem Opiekuna potrafi się w nie wcielać  

    

Samodzielnie pozyskuje i wykorzystuje podstawowe informacje 
niezbędne do realizacji zleconego zadania 

    

Samodzielnie tworzy proste przekazy słowne właściwe dla określonego 
medium  

    

Zna w stopniu zaawansowanym nowoczesne narzędzia pracy właściwe 
dla mediów i związanych z nimi zawodów  

    

K
o

m
p

e
te

n
cj

e 
Sp

o
łe

cz
n

e 

Stara się być aktywnym uczestnikiem wyspecjalizowanej  
grupy zawodowej 

    

Samodzielnie realizuje powierzone proste zadania     

Podejmuje odpowiedzialność za powierzone zadania     

Prezentuje własne pomysły Opiekunowi     

Wyraża swoje opinie w dyskusji ze współpracownikami i próbuje do 
nich przekonywać rozmówców 

    

Ma zaawansowaną praktyczną wiedzę z zakresu kierunku studiów     

Jest świadomy tego, jakie obszary w swoich kwalifikacjach 
zawodowych powinien doskonalić i podejmuje o to starania 

    

Stara się być kreatywny w podejmowanych działaniach     
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KARTA KOMPETENCJI PRAKTYKANTA – STUDENTA (blok praktyk nr 4) 

na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna  

 UKSW w Warszawie 

 

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

Rok studiów ......................... Stopień studiów ......................................... Nr albumu…………………..  

Nazwa instytucji, w której zrealizowano praktykę ........................................................................... 

Adres instytucji …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Termin praktyki od ........... /........... /.......... do ......... /............ / ............  

Zrealizowana liczba godzin ................. 

 

Zakres obowiązków w trakcie wykonywania praktyki (wypełnia student): 

1. ……………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………  

 

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

Miejscowość i data        Podpis studenta 

 

 

 

ZALICZENIE PRAKTYKI PRZEZ PEŁNOMOCNIKA DZIEKANA ds. PRAKTYK: 

 

Zaliczam/nie zaliczam praktykę kierunkową/praktyki kierunkowej w wymiarze ………… godzin.  

Ocena:  

 

 

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

Data                          Podpis i pieczęć pełnomocnika  
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Ocena efektów praktykanta UKSW (wypełnia opiekun w Instytucji) 

 

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

 

Uwagi:.............................................................................................................................................................

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

Opinia o praktykancie:.................................................................................................................................... 

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

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

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

Ocena praktykanta:........................................................................................................................................ 

    (słownie: bardzo dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny) 

 

Skala ocen: 5 - bardzo wysoki poziom przygotowania, 4 - wysoki poziom przygotowania, 3 – spełnia w stopniu dostatecznym 

oczekiwaniom instytucji, 2 - poważne zastrzeżenia 

 

 

 

 

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

Miejscowość i data     Podpis opiekuna praktyk i pieczęć instytucji 

 
Efekty podlegające ocenie 

Ocena osiągnięcia przez 
studenta założonych 

efektów  

2 3 4 5 

U
m

ie
ję

tn
o

śc
i 

Zna strukturę organizacyjną instytucji medialnej oraz zasady jej 
funkcjonowania i potrafi się w nich poruszać 

    

Zna i potrafi interpretować regulacje prawne i etyczne związane z 
wybranym zawodem 

    

Zna różne role zawodowe związane ze studiowanym kierunkiem i 
potrafi się w nie wcielać  

    

Pozyskuje i wykorzystuje informacje niezbędne do realizacji zleconego 
zadania 

    

Tworzy i interpretuje przekazy słowne - w tym audialne, tekstowe i 
hipertekstowe - właściwe dla określonego medium  

    

Posługuje się nowoczesnymi narzędziami pracy właściwymi dla mediów 
i zawodów związanych z komunikacją społeczną/medialno-kulturową 

    

K
o

m
p

e
te

n
cj

e 
Sp

o
łe

cz
n

e 

Jest  aktywnym uczestnikiem wyspecjalizowanej  
grupy zawodowej 

    

Samodzielnie realizuje powierzone zadania     

Ponosi odpowiedzialność za powierzone zadania     

Prezentuje własne pomysły współpracownikom     

Wyraża swoje opinie w dyskusji ze współpracownikami i potrafi do 
nich przekonywać rozmówców 

    

Ma praktyczną wiedzę z zakresu kierunku studiów pozwalającą na 
samodzielne wykonywanie różnorodnych obowiązków  

    

Z zaangażowaniem doskonali swoje kwalifikacje zawodowe     

Jest kreatywny w podejmowanych działaniach     


