Karta oceny praktyki ciągłej studenta
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Imię i nazwisko studenta
Nr indeksu
Kierunek studiów
Zakres studiów
Rok studiów/ tryb studiów / stopień studiów
Miejsce odbywania praktyki (nazwa/adres)

Analityka i zarządzanie publiczne
3 rok studia stacjonarne pierwszego stopnia

Termin odbywania praktyki/ liczba godzin
Imię i nazwisko opiekuna praktyk
ze strony placówki/instytucji przyjmującej
I. WYPEŁNIA OPIEKUN PRAKTYK Z RAMIENIA PLACÓWKI/INSTYTUCJI1
Efekty uczenia się

Symbol efektu

KP6_WG4

KP6_UO1
KP6_UU1
KP6_UO2
KP6_UW17
KP6_UW3

KP6_KR3
KP6_KR2

Efekt
został
osiągnięty
w pełni

Efekt
został
osiągnięty
częściowo

Efekt nie
został
osiągnięty

WIEDZA
Student zna i rozumie główne modele, założenia i cele nowego
zarządzania publicznego oraz wpływ czynników politycznych,
społecznych i ekonomicznych determinujących efektywność
administracji
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi efektywnie planować i realizować cele oraz zadania
dla poszczególnych osób i zespołów
samodzielnie określać obszary wymagające pogłębienia wiedzy dla
dalszego rozwoju intelektualnego i zawodowego
w zależności od sytuacji podejmować role przywódcze lub sprawnie
realizować działania jako członek zespołu
wymienić oraz opisać kluczowe pojęcia i procesy związane z
zarządzaniem
dokonać wyboru i zastosować właściwe narzędzia w procesie
efektywnego zarządzania publicznego
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student jest przygotowany do podnoszenia kompetencji
zawodowych i uczenia się przez całe życie
Student rozumie znaczenie jak również potrafi przestrzegać i
egzekwować zasady kultury osobistej oraz etyki zawodowej w
miejscu pracy i życiu publicznym

Opinia Opiekuna praktyk w placówce/instytucji przyjmującej o przebiegu praktyki:
………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……………………...
………………………………………………………………………………………………………………….……………………...
………………………………………………………………………………………………………………….……………………...
………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………

Zaliczam praktykę na ocenę…………………………../nie zaliczam praktyki

…………………………………..……..
Pieczęć placówki/instytucji przyjmującej

………………………………………………………………………
Data i podpis opiekuna praktyk w placówce

Należy wstawić znak X w odpowiedniej komórce w zależności, czy efekt uczenia się został osiągnięty przez studenta po zrealizowaniu praktyki w pełni, częściowo
lub nie został osiągnięty.
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II. WYPEŁNIA OPIEKUN PRAKTYK Z WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH 2

Symbol efektu

KP6_WG4

KP6_UO1
KP6_UU1
KP6_UO2
KP6_UW17
KP6_UW3

KP6_KR3
KP6_KR2

Efekty uczenia się

Efekt
został
osiągnięty
w pełni

Efekt
został
osiągnięty
częściowo

Efekt nie
został
osiągnięty

WIEDZA
Student zna i rozumie główne modele, założenia i cele nowego
zarządzania publicznego oraz wpływ czynników politycznych,
społecznych i ekonomicznych determinujących efektywność
administracji
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi efektywnie planować i realizować cele oraz zadania
dla poszczególnych osób i zespołów
samodzielnie określać obszary wymagające pogłębienia wiedzy dla
dalszego rozwoju intelektualnego i zawodowego
w zależności od sytuacji podejmować role przywódcze lub sprawnie
realizować działania jako członek zespołu
wymienić oraz opisać kluczowe pojęcia i procesy związane z
zarządzaniem
dokonać wyboru i zastosować właściwe narzędzia w procesie
efektywnego zarządzania publicznego
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student jest przygotowany do podnoszenia kompetencji
zawodowych i uczenia się przez całe życie
Student rozumie znaczenie jak również potrafi przestrzegać i
egzekwować zasady kultury osobistej oraz etyki zawodowej w
miejscu pracy i życiu publicznym

Uwagi dotyczące uzyskanych/nieuzyskanych przez studenta efektów uczenia się:
………………………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………….………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
Dodatkowe uwagi dotyczące realizacji praktyki ciągłej studenta:
………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
………………………………………………………………………………………………………………….…………….………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
………………………………………………………………………………………………………………….…………………….

Zaliczam praktykę na ocenę…………………………../nie zaliczam praktyki
………………………………………………………………………
Data i podpis opiekuna praktyk z WNS
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Należy wstawić znak X w odpowiedniej komórce w zależności, czy efekt uczenia się został osiągnięty przez studenta po zrealizowaniu praktyk w pełni,
częściowo lub nie został osiągnięty.

Strona 2 z 2

