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)
Termin odbywania praktyki/ liczba godzin
Imię i nazwisko opiekuna praktyk
ze strony placówki/instytucji przyjmującej

Socjologia
Socjologia nowych mediów
II rok/ stacjonarne / I stopnia licencjackie

I. WYPEŁNIA OPIEKUN PRAKTYK Z RAMIENIA PLACÓWKI/INSTYTUCJI 1
Symbol
efektu

K1_W04

K1_U09
K1_K01

Efekty uczenia się

Efekt
został
osiągnięty
w pełni

Efekt
został
osiągnięty
częściowo

Efekt nie
został
osiągnięty

WIEDZA
Student ma uporządkowaną wiedzę na temat różnych rodzajów struktur
społecznych i instytucji życia społecznego oraz ich wzajemnych
powiązań.
UMIEJĘTNOŚCI
Student posiada podstawowe umiejętności organizacyjne, pozwalające
na pracę w zespole, podział zadań i udział we wspólnych projektach.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student jest świadomy etycznego wymiaru badań socjologicznych,
szanuje prywatność i podmiotowość respondentów.

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

1Należy 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.

II. WYPEŁNIA OPIEKUN PRAKTYK Z WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH 2
Symbol
efektu

K1_W04

K1_U09
K1_K01

Efekty uczenia się

Efekt
został
osiągnięty
w pełni

Efekt
został
osiągnięty
częściowo

Efekt nie
został
osiągnięty

WIEDZA
Student ma uporządkowaną wiedzę na temat różnych rodzajów struktur
społecznych i instytucji życia społecznego oraz ich wzajemnych
powiązań.
UMIEJĘTNOŚCI
Student posiada podstawowe umiejętności organizacyjne, pozwalające
na pracę w zespole, podział zadań i udział we wspólnych projektach.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student jest świadomy etycznego wymiaru badań socjologicznych,
szanuje prywatność i podmiotowość respondentów.

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

2Należy 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.

