
 

 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 

w Kaliszu 
  

 

 

DZIENNIK  
PRAKTYK ZAWODOWYCH 

 

 

Wydział: Politechniczny 

 

Kierunek: Budownictwo 

 
Specjalność: Budownictwo Energooszczędne 

 
 

Dziennik Praktyk Zawodowych jest dokumentem potwierdzającym  

realizację zadań i podstawą zaliczenia praktyk dla studentów  

Wydziału Politechnicznego, kierunku Budownictwo, 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

 

 

 

…................................................................................................................................................... 
(nazwisko i imię osoby odbywającej praktyki) 

 

Forma studiów: ............................................Rok studiów:.........................Semestr: ................... 

 

…................................................................................................................................................... 
(numer albumu) 
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CELE I EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNEJ 
 

Lp. Cele praktyki zawodowej Lp. 
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy,  

umiejętności i kompetencji społecznej 

C1 

Zdobycie przez studentów wiedzy ogólnej z zakresu robót 

budowlanych oraz rozwinięcie i ugruntowanie wiedzy 

zdobytej podczas zajęć na uczelni 

EK1 
Student interpretuje dane zawarte na planach i rysunkach 

budowlanych 

C2 
Poznanie obowiązujących norm i przepisów oraz ich 

zastosowanie w praktyce 
EK2 Zna zasady wykonywania rysunków budowlanych 

C3 
Zdobycie umiejętności odczytywania oraz tworzenia 

dokumentacji budowlanej 
EK3 Zna zasady tworzenia i czytania dokumentacji budowlanej 

C4 
Zdobycie doświadczenia z zakresu prowadzenia 

pomiarów i obliczeń 
EK4 

Zna i dobiera właściwe metody, urządzenia i maszyny do 

określonych prac budowlanych 

C5 

Zrozumienie specyfiki i zasad realizacji zadań 

w przedsiębiorstwie budowlanym, jego organizacji 

i systemu zarządzania 

EK5 Potrafi pracować w zespole 

  EK6 
Posiada doświadczenie w planowaniu poszczególnych etapów 

budowy 
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE ODBYTEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

 

Lp. 

Nazwa zadania/obiektu wraz z określeniem rodzaju, 
przeznaczenia, konstrukcji danego obiektu, powierzchni 

całkowitej oraz innych charakterystycznych parametrów 
technicznych bądź użytkowych danego obiektu 

Efekty 

kształcenia 

w zakresie 

wiedzy,  
umiejętności 

i kompetencji 

społecznej 

EK1−EK6 

Czas praktyki 

zawodowej  

od-do 
(dd/mm/rrrr) 

Łączna 

ilość 

tygodni 

odbytej 
praktyki 

zawodowej 

Zakład  w którym 

student/studentka 

obywa praktykę 

zawodową  
(pełna nazwa, adres, 

telefon, mail)  

Imię i nazwisko 

osoby kierującej 

praktyką  

(pieczęć z numerem 
uprawnień 

budowlanych).  

(Podpis) 

Wypełnia student/studentka 
Wypełnia zakładowy opiekun praktyki 

zawodowej 

1       
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2       

3       



5 
 

4  

 

    

5       



6 
 

6       

7       
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OPINIA I OCENA ZAKŁADU 
(wypełnia zakład) 

 

Opinia: .......................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ocena: ................................... (słownie): ..................................................................................... 

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

Potwierdzenie zakładu 

 

…............................................................................................................ 
(nazwisko i imię,  funkcja w zakładzie, data, podpis lub pieczątka imienna) 

 
________________________________________________________________ 

 

ZALICZENIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ 
(wypełnia opiekun praktyk zawodowej z ramienia Uczelni) 

 

 

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

Ocena: ....................................(słownie):.......................................................................  

 

Kalisz, dnia …....................................................... 

  

 Opiekun praktyki zawodowej:….......................................................................... 
 

 


