
*właściwe podkreślić 

 

 

STUDIA LICENCJACKIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*właściwe podkreślić 

 

………………...…..…….                                                         
Imię i  Nazwisko Studenta/tki         

Kierunek: Zarządzanie 

Studia licencjackie 

Rok studiów: III 

semestr:…….. 

Nr tel. ………………… 

Nr albumu: …………… 

…………………………… 

.…………………………… 

…………………………… 

         (osoba reprezentująca Zakład Pracy,  

                                                                                                                                                    w którym będzie odbywana praktyka, nazwa 

      Zakładu Pracy, dokładny adres) 

 

PRZYJĘCIE NA PRAKTYKĘ 
 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie na praktykę: 

• 120 godzinną- organizacyjną*(sem.II), 

 

• 120 godzinną- specjalnościową*(sem.III), 

 

• 120 godzinną- specjalnościową*(sem.IV), 

 

• 120 godzinną- dyplomową* (sem. V), 
 

obowiązkową, wymaganą programem studiów Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu dla mojego 

kierunku.  

Termin rozpoczęcia praktyki zostanie uzgodniony po dostarczeniu przez studenta/studentkę pełnej 

dokumentacji dotyczącej praktyk, wydanej przez Uczelnię. 

 

 

 

 

Dziękuję za pozytywne rozpatrzenie prośby. 

 

Z poważaniem, 

 

…………………………………… 
Podpis Studenta/tki 

 

 

Wyrażam zgodę na odbycie praktyki i potwierdzam możliwość realizacji Ramowego programu 

praktyki w naszym Zakładzie Pracy dla wskazanego kierunku studiów. 

 

 

 

…………………………………….. 
           Pieczęć Zakładu Pracy i podpis 

      osoby reprezentującej Zakład Pracy 

 
 

 

 



*właściwe podkreślić 

 

 
 

 

…………………...…..…….                                                         
Imię i  Nazwisko Studenta/tki                 

Kierunek: Finanse i rachunkowość 

Studia licencjackie 

Rok studiów: III 

semestr:…….. 

Nr tel. …………………..… 

Nr albumu: …………………… 

 

…………………………… 

.…………………………… 

…………………………… 

         (osoba reprezentująca Zakład Pracy,  

                                                                                                                                                    w którym będzie odbywana praktyka, nazwa 

      Zakładu Pracy, dokładny adres) 

 

PRZYJĘCIE NA PRAKTYKĘ 
 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie na praktykę: 

• 120 godzinną- organizacyjną*(sem.II), 

 

• 120 godzinną- specjalnościową*(sem.III), 

 

• 120 godzinną- specjalnościową*(sem.IV), 

 

• 120 godzinną- dyplomową* (sem. V), 
 

obowiązkową, wymaganą programem studiów Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu dla mojego 

kierunku.  

Termin rozpoczęcia praktyki zostanie uzgodniony po dostarczeniu przez studenta/studentkę pełnej 

dokumentacji dotyczącej praktyk, wydanej przez Uczelnię. 

 

 

 

 

Dziękuję za pozytywne rozpatrzenie prośby. 

 

Z poważaniem, 

 

…………………………………… 
Podpis Studenta/tki 

 

Wyrażam zgodę na odbycie praktyki i potwierdzam możliwość realizacji Ramowego programu 

praktyki w naszym Zakładzie Pracy dla wskazanego kierunku studiów. 

 

 

 

…………………………………….. 
           Pieczęć Zakładu Pracy i podpis 
      osoby reprezentującej Zakład Pracy 

 



*właściwe podkreślić 

 

 

…………………...…..…….                                                         
Imię i  Nazwisko Studenta/tki                 

Kierunek: Administracja 

Studia licencjackie 

Rok studiów: III 

semestr:…….. 

Nr tel. …………………..… 

Nr albumu: …………………… 

…………………………… 

.…………………………… 

…………………………… 

         (osoba reprezentująca Zakład Pracy,  

                                                                                                                                                    w którym będzie odbywana praktyka, nazwa 

      Zakładu Pracy, dokładny adres) 

 

PRZYJĘCIE NA PRAKTYKĘ 
 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie na praktykę: 

• 120 godzinną- organizacyjną*(sem.II), 

 

• 120 godzinną- specjalnościową*(sem.III), 

 

• 120 godzinną- specjalnościową*(sem.IV), 

 

• 120 godzinną- dyplomową* (sem. V), 
 

obowiązkową, wymaganą programem studiów Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu dla mojego 

kierunku.  

Termin rozpoczęcia praktyki zostanie uzgodniony po dostarczeniu przez studenta/studentkę pełnej 

dokumentacji dotyczącej praktyk, wydanej przez Uczelnię. 

 

 

 

 

Dziękuję za pozytywne rozpatrzenie prośby. 

 

Z poważaniem, 

 

…………………………………… 
Podpis Studenta/tki 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na odbycie praktyki i potwierdzam możliwość realizacji Ramowego programu 

praktyki w naszym Zakładzie Pracy dla wskazanego kierunku studiów. 

 

 

 

…………………………………….. 
           Pieczęć Zakładu Pracy i podpis 

      osoby reprezentującej Zakład Pracy 
 



*właściwe podkreślić 

 

 
 

…………………...…..…….                                                         
Imię i  Nazwisko Studenta/tki                 

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne 

Studia licencjackie 

Rok studiów: III 

semestr:…….. 

Nr tel. …………………..… 

Nr albumu: …………………… 

 

…………………………… 

.…………………………… 

…………………………… 

         (osoba reprezentująca Zakład Pracy,  

                                                                                                                                                    w którym będzie odbywana praktyka, nazwa 

      Zakładu Pracy, dokładny adres) 

 

PRZYJĘCIE NA PRAKTYKĘ 
 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie na praktykę: 

• 120 godzinną- organizacyjną*(sem.II), 

 

• 120 godzinną- specjalnościową*(sem.III), 

 

• 120 godzinną- specjalnościową*(sem.IV), 

 

• 120 godzinną- dyplomową* (sem. V), 
 

obowiązkową, wymaganą programem studiów Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu dla mojego 

kierunku.  

Termin rozpoczęcia praktyki zostanie uzgodniony po dostarczeniu przez studenta/studentkę pełnej 

dokumentacji dotyczącej praktyk, wydanej przez Uczelnię. 

 

Dziękuję za rozpatrzenie mojej prośby. 

 

 

Z poważaniem, 

 

…………………………………… 
Podpis Studenta/tki 

 

Wyrażam zgodę na odbycie praktyki i potwierdzam możliwość realizacji Ramowego programu 

praktyki w naszym Zakładzie dla wskazanego kierunku 

 

 

…………………………………….. 
           Pieczęć Zakładu Pracy i podpis 

      osoby reprezentującej Zakład Pracy 

 
 

 
 

 

 



*właściwe podkreślić 

 

 
 

 

…………………...…..…….                                                         
Imię i  Nazwisko Studenta/tki                 

Kierunek: Kryminologia 

Studia licencjackie 

Rok studiów: III 

semestr:…….. 

Nr tel. …………………..… 

Nr albumu: …………………… 

 

…………………………… 

.…………………………… 

…………………………… 

         (osoba reprezentująca Zakład Pracy,  

                                                                                                                                                    w którym będzie odbywana praktyka, nazwa 

      Zakładu Pracy, dokładny adres) 

 

PRZYJĘCIE NA PRAKTYKĘ 
 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie na praktykę: 

• 120 godzinną- organizacyjną*(sem.II), 

 

• 120 godzinną- specjalnościową*(sem.III), 

 

• 120 godzinną- specjalnościową*(sem.IV), 

 

• 120 godzinną- dyplomową* (sem. V), 
 

obowiązkową, wymaganą programem studiów Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu dla mojego 

kierunku.  

Termin rozpoczęcia praktyki zostanie uzgodniony po dostarczeniu przez studenta/studentkę pełnej 

dokumentacji dotyczącej praktyk, wydanej przez Uczelnię. 

 

Dziękuję za rozpatrzenie mojej prośby. 

 

 

Z poważaniem, 

 

…………………………………… 
Podpis Studenta/tki 

 

Wyrażam zgodę na odbycie praktyki i potwierdzam możliwość realizacji Ramowego programu 

praktyki w naszym Zakładzie dla wskazanego kierunku 

 

 

…………………………………….. 
           Pieczęć Zakładu Pracy i podpis 

      osoby reprezentującej Zakład Pracy 
 

 
 

 

 



*właściwe podkreślić 

 

 
 

…………………...…..…….                                                         
Imię i  Nazwisko Studenta/tki                 

Kierunek: Psychologia 

Studia licencjackie 

Rok studiów: III 

semestr:…….. 

Nr tel. …………………..… 

Nr albumu: …………………… 

 

…………………………… 

.…………………………… 

…………………………… 

         (osoba reprezentująca Zakład Pracy,  

                                                                                                                                                    w którym będzie odbywana praktyka, nazwa 

      Zakładu Pracy, dokładny adres) 

 

PRZYJĘCIE NA PRAKTYKĘ 
 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie na praktykę: 

• 120 godzinną- organizacyjną*(sem.II), 

 

• 120 godzinną- specjalnościową*(sem.III), 

 

• 120 godzinną- specjalnościową*(sem.IV), 

 

• 120 godzinną- dyplomową* (sem. V), 
 

obowiązkową, wymaganą programem studiów Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu dla mojego 

kierunku.  

Termin rozpoczęcia praktyki zostanie uzgodniony po dostarczeniu przez studenta/studentkę pełnej 

dokumentacji dotyczącej praktyk, wydanej przez Uczelnię. 

 

Dziękuję za rozpatrzenie mojej prośby. 

 

 

Z poważaniem, 

 

…………………………………… 
Podpis Studenta/tki 

 

Wyrażam zgodę na odbycie praktyki i potwierdzam możliwość realizacji Ramowego programu 

praktyki w naszym Zakładzie dla wskazanego kierunku 

 

 

…………………………………….. 
           Pieczęć Zakładu Pracy i podpis 

      osoby reprezentującej Zakład Pracy 

 
 

 

 

 



*właściwe podkreślić 

 

 

 

 

…………………...…..…….                                                         
Imię i  Nazwisko Studenta/tki                

Kierunek: Pedagogika 

Specjalność: Edukacja wczesn. i przedszk. 

Studia licencjackie 

Rok studiów: III 

semestr:…….. 

Nr tel. …………………..… 

Nr albumu: …………………… 

…………………………… 

.…………………………… 

…………………………… 

         (osoba reprezentująca Zakład Pracy,  

                                                                                                                                                    w którym będzie odbywana praktyka, nazwa 

      Zakładu Pracy, dokładny adres) 

 

PRZYJĘCIE NA PRAKTYKĘ 
 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie na praktykę: 

• 120 godzinną- organizacyjną*(sem.II), 

 

• 120 godzinną- specjalnościową*(sem.III), 

 

• 120 godzinną- specjalnościową*(sem.IV), 

 

• 120 godzinną- dyplomową* (sem. V), 
 

obowiązkową, wymaganą programem studiów Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu dla mojego 

kierunku.  

Termin rozpoczęcia praktyki zostanie uzgodniony po dostarczeniu przez studenta/studentkę pełnej 

dokumentacji dotyczącej praktyk, wydanej przez Uczelnię. 

 

 

 

 

Dziękuję za pozytywne rozpatrzenie prośby. 

 

Z poważaniem, 

 

…………………………………… 
Podpis Studenta/tki 

 

Wyrażam zgodę na odbycie praktyki i potwierdzam możliwość realizacji Ramowego programu 

praktyki w naszym Zakładzie Pracy dla wskazanego kierunku studiów. 

 

 

…………………………………….. 
           Pieczęć Zakładu Pracy i podpis 

      osoby reprezentującej Zakład Pracy 

 



*właściwe podkreślić 

 

…………………...…..…….                                                        
Imię i  Nazwisko Studenta/tki                 

Kierunek: Pedagogika 

Specjalność: Profilaktyka społ. i resoc. 

Studia licencjackie 

Rok studiów: III 

semestr:…….. 

Nr tel. …………………..… 

Nr albumu: …………………… 

 

…………………………… 

.…………………………… 

…………………………… 

         (osoba reprezentująca Zakład Pracy,  

                                                                                                                                                    w którym będzie odbywana praktyka, nazwa 

      Zakładu Pracy, dokładny adres) 

 

PRZYJĘCIE NA PRAKTYKĘ 
 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie na praktykę: 

• 120 godzinną- organizacyjną*(sem.II), 

 

• 120 godzinną- specjalnościową*(sem.III), 

 

• 120 godzinną- specjalnościową*(sem.IV), 

 

• 120 godzinną- dyplomową* (sem. V), 
 

obowiązkową, wymaganą programem studiów Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu dla mojego 

kierunku.  

Termin rozpoczęcia praktyki zostanie uzgodniony po dostarczeniu przez studenta/studentkę pełnej 

dokumentacji dotyczącej praktyk, wydanej przez Uczelnię. 

 

 

 

 

Dziękuję za pozytywne rozpatrzenie prośby. 

 

Z poważaniem, 

 

…………………………………… 
Podpis Studenta/tki 

 

 

 

Wyrażam zgodę na odbycie praktyki i potwierdzam możliwość realizacji Ramowego programu 

praktyki w naszym Zakładzie Pracy dla wskazanego kierunku studiów. 

 

 

…………………………………….. 
           Pieczęć Zakładu Pracy i podpis 
      osoby reprezentującej Zakład Pracy 



*właściwe podkreślić 

 

…………………...…..…….                                                         
Imię i  Nazwisko Studenta/tki                 

Kierunek: Pedagogika 

Specjalność: Pedagogika społ i terapia pedeg. 

Studia licencjackie 

Rok studiów: III 

semestr:…….. 

Nr tel. …………………..… 

Nr albumu: …………………… 

 

…………………………… 

.…………………………… 

…………………………… 

         (osoba reprezentująca Zakład Pracy,  

                                                                                                                                                    w którym będzie odbywana praktyka, nazwa 

      Zakładu Pracy, dokładny adres) 

 

PRZYJĘCIE NA PRAKTYKĘ 
 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie na praktykę: 

• 120 godzinną- organizacyjną*(sem.II), 

 

• 120 godzinną- specjalnościową*(sem.III), 

 

• 120 godzinną- specjalnościową*(sem.IV), 

 

• 120 godzinną- dyplomową* (sem. V), 
 

obowiązkową, wymaganą programem studiów Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu dla mojego 

kierunku.  

Termin rozpoczęcia praktyki zostanie uzgodniony po dostarczeniu przez studenta/studentkę pełnej 

dokumentacji dotyczącej praktyk, wydanej przez Uczelnię. 

 

 

 

 

Dziękuję za pozytywne rozpatrzenie prośby. 

 

Z poważaniem, 

 

…………………………………… 
Podpis Studenta/tki 

 

 

 

Wyrażam zgodę na odbycie praktyki i potwierdzam możliwość realizacji Ramowego programu 

praktyki w naszym Zakładzie Pracy dla wskazanego kierunku studiów. 

 

 

…………………………………….. 
           Pieczęć Zakładu Pracy i podpis 
      osoby reprezentującej Zakład Pracy 



*właściwe podkreślić 

 

 

 

STUDIA INŻYNIERSKIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*właściwe podkreślić 

 

 

…………………...…..…….                                                         
Imię i  Nazwisko Studenta/tki                 

Kierunek: Informatyka 

Studia inżynierskie 

Rok studiów: III 

semestr:…….. 

Nr tel. …………………..… 

Nr albumu: …………………… 

…………………………… 

.…………………………… 

…………………………… 

         (osoba reprezentująca Zakład Pracy,  

                                                                                                                                                    w którym będzie odbywana praktyka, nazwa 

      Zakładu Pracy, dokładny adres) 

 

PRZYJĘCIE NA PRAKTYKĘ 
 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie na praktykę: 

• 120 godzinną- organizacyjną*(sem.III), 

 

• 120 godzinną- specjalnościową*(sem.IV), 

 

• 120 godzinną- specjalnościową*(sem.V), 

 

• 120 godzinną- dyplomową* (sem. VI), 
 

obowiązkową, wymaganą programem studiów Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu dla mojego 

kierunku.  

Termin rozpoczęcia praktyki zostanie uzgodniony po dostarczeniu przez studenta/studentkę pełnej 

dokumentacji dotyczącej praktyk, wydanej przez Uczelnię. 

 

Dziękuję za pozytywne rozpatrzenie prośby. 

 

Z poważaniem, 

 

…………………………………… 
Podpis Studenta/tki 

Wyrażam zgodę na odbycie praktyki i potwierdzam możliwość realizacji Ramowego programu 

praktyki w naszym Zakładzie Pracy dla wskazanego kierunku studiów. 

 

 

 

…………………………………….. 
           Pieczęć Zakładu Pracy i podpis 

      osoby reprezentującej Zakład Pracy 

 

 

 

 



*właściwe podkreślić 

 

STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE 

MAGISTERSKIE- 

PRZEDŁUŻENIE OBRONY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*właściwe podkreślić 

 

 

 

 

…………………...…..…….                                                        Radom, dnia………………… 
Imię i  Nazwisko Studenta/tki                (data składania wniosku) 

Kierunek: Pedagogika 

Specjalność: EPIW 

Studia uzupełniające magisterskie 

Rok studiów:2 

semestr:…….. 

Nr tel. …………………..… 

Nr albumu: …………………… 

…………………………… 

.…………………………… 

…………………………… 

         (osoba reprezentująca Zakład Pracy,  

                                                                                                                                                    w którym będzie odbywana praktyka, nazwa 

      Zakładu Pracy, dokładny adres) 

 

PRZYJĘCIE NA PRAKTYKĘ 
 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie na praktykę: 

• 160 godzinną- organizacyjną*(sem.I), 

 

• 160 godzinną- specjalnościową*(sem.II), 

 

• 160 godzinną- dyplomową*(sem.III), 

 

obowiązkową, wymaganą programem studiów Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu dla mojego 

kierunku.  

Termin rozpoczęcia praktyki zostanie uzgodniony po dostarczeniu przez studenta/studentkę pełnej 

dokumentacji dotyczącej praktyk, wydanej przez Uczelnię. 

 

 

 

 

Dziękuję za pozytywne rozpatrzenie prośby. 

 

Z poważaniem, 

 

…………………………………… 
Podpis Studenta/tki 

 

 

 

Wyrażam zgodę na odbycie praktyki i potwierdzam możliwość realizacji Ramowego programu 

praktyki w naszym Zakładzie Pracy dla wskazanego kierunku studiów. 

 

 

…………………………………….. 
           Pieczęć Zakładu Pracy i podpis 

      osoby reprezentującej Zakład Pracy 

 



*właściwe podkreślić 

 

 

 

 

…………………...…..…….                                                         
Imię i  Nazwisko Studenta/tki                 

Kierunek: Pedagogika 

Specjalność: PSiR 

Studia uzupełniające magisterskie 

Rok studiów: 2 

semestr:…….. 

Nr tel. …………………..… 

Nr albumu: …………………… 

…………………………… 

.…………………………… 

…………………………… 

         (osoba reprezentująca Zakład Pracy,  

                                                                                                                                                    w którym będzie odbywana praktyka, nazwa 

      Zakładu Pracy, dokładny adres) 

 

PRZYJĘCIE NA PRAKTYKĘ 
 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie na praktykę: 

• 160 godzinną- organizacyjną*(sem.I), 

 

• 160 godzinną- specjalnościową*(sem.II), 

 

• 160 godzinną- dyplomową*(sem.III), 

 

obowiązkową, wymaganą programem studiów Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu dla mojego 

kierunku.  

Termin rozpoczęcia praktyki zostanie uzgodniony po dostarczeniu przez studenta/studentkę pełnej 

dokumentacji dotyczącej praktyk, wydanej przez Uczelnię. 

 

 

 

 

Dziękuję za pozytywne rozpatrzenie prośby. 

 

Z poważaniem, 

 

…………………………………… 
Podpis Studenta/tki 

 

 

 

Wyrażam zgodę na odbycie praktyki i potwierdzam możliwość realizacji Ramowego programu 

praktyki w naszym Zakładzie Pracy dla wskazanego kierunku studiów. 

 

 

…………………………………….. 
           Pieczęć Zakładu Pracy i podpis 

      osoby reprezentującej Zakład Pracy 

 



*właściwe podkreślić 

 

 

 

 

 

…………………...…..…….                                                         
Imię i  Nazwisko Studenta/tki         

Kierunek: Pedagogika 

Specjalność: PSiTPP 

Studia uzupełniające magisterskie 

Rok studiów:2 

semestr:…….. 

Nr tel. …………………..… 

Nr albumu: …………………… 

…………………………… 

.…………………………… 

…………………………… 

         (osoba reprezentująca Zakład Pracy,  

                                                                                                                                                    w którym będzie odbywana praktyka, nazwa 

      Zakładu Pracy, dokładny adres) 

 

PRZYJĘCIE NA PRAKTYKĘ 
 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie na praktykę: 

• 160 godzinną- organizacyjną*(sem.I), 

 

• 160 godzinną- specjalnościową*(sem.II), 

 

• 160 godzinną- dyplomową*(sem.III), 

 

obowiązkową, wymaganą programem studiów Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu dla mojego 

kierunku.  

Termin rozpoczęcia praktyki zostanie uzgodniony po dostarczeniu przez studenta/studentkę pełnej 

dokumentacji dotyczącej praktyk, wydanej przez Uczelnię. 

 

 

 

 

Dziękuję za pozytywne rozpatrzenie prośby. 

 

Z poważaniem, 

 

…………………………………… 
Podpis Studenta/tki 

 

 

 

Wyrażam zgodę na odbycie praktyki i potwierdzam możliwość realizacji Ramowego programu 

praktyki w naszym Zakładzie Pracy dla wskazanego kierunku studiów. 

 

 

…………………………………….. 
           Pieczęć Zakładu Pracy i podpis 

      osoby reprezentującej Zakład Pracy 



*właściwe podkreślić 

 

 

 

 

…………………...…..…….                                                         
Imię i  Nazwisko Studenta/tki                 

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne 

Studia uzupełniające magisterskie 

Rok studiów: 2 

semestr:…….. 

Nr tel. …………………..… 

Nr albumu: …………………… 

…………………………… 

.…………………………… 

…………………………… 

         (osoba reprezentująca Zakład Pracy,  

                                                                                                                                                    w którym będzie odbywana praktyka, nazwa 

      Zakładu Pracy, dokładny adres) 

 

PRZYJĘCIE NA PRAKTYKĘ 
 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie na praktykę: 

• 160 godzinną- organizacyjną*(sem.I), 

 

• 160 godzinną- specjalnościową*(sem.II), 

 

• 160 godzinną- dyplomową*(sem.III), 

 

obowiązkową, wymaganą programem studiów Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu dla mojego 

kierunku.  

Termin rozpoczęcia praktyki zostanie uzgodniony po dostarczeniu przez studenta/studentkę pełnej 

dokumentacji dotyczącej praktyk, wydanej przez Uczelnię. 

 

 

 

 

Dziękuję za pozytywne rozpatrzenie prośby. 

 

Z poważaniem, 

 

…………………………………… 
Podpis Studenta/tki 

 

 

 

Wyrażam zgodę na odbycie praktyki i potwierdzam możliwość realizacji Ramowego programu 

praktyki w naszym Zakładzie Pracy dla wskazanego kierunku studiów. 

 

 

…………………………………….. 
           Pieczęć Zakładu Pracy i podpis 

      osoby reprezentującej Zakład Pracy 
 

 

 



*właściwe podkreślić 

 

 
 

 

 
 

 

 

…………………...…..…….                                                         
Imię i  Nazwisko Studenta/tki                 

Kierunek: Administracja 

Studia uzupełniające magisterskie 

Rok studiów: 2 

semestr:…….. 

Nr tel. …………………..… 

Nr albumu: …………………… 

…………………………… 

.…………………………… 

…………………………… 

         (osoba reprezentująca Zakład Pracy,  

                                                                                                                                                    w którym będzie odbywana praktyka, nazwa 

      Zakładu Pracy, dokładny adres) 

 

PRZYJĘCIE NA PRAKTYKĘ 
 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie na praktykę: 

• 160 godzinną- organizacyjną*(sem.I), 

 

• 160 godzinną- specjalnościową*(sem.II), 

 

• 160 godzinną- dyplomową*(sem.III), 

 

obowiązkową, wymaganą programem studiów Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu dla mojego 

kierunku.  

Termin rozpoczęcia praktyki zostanie uzgodniony po dostarczeniu przez studenta/studentkę pełnej 

dokumentacji dotyczącej praktyk, wydanej przez Uczelnię. 

 

 

 

 

Dziękuję za pozytywne rozpatrzenie prośby. 

 

Z poważaniem, 

 

…………………………………… 
Podpis Studenta/tki 

 

 

 

Wyrażam zgodę na odbycie praktyki i potwierdzam możliwość realizacji Ramowego programu 

praktyki w naszym Zakładzie Pracy dla wskazanego kierunku studiów. 

 

 

…………………………………….. 
           Pieczęć Zakładu Pracy i podpis 
      osoby reprezentującej Zakład Pracy 



*właściwe podkreślić 

 

 
 

 


