
Praktyki w 5 krokach

Dla osób chcących 

zrealizować  praktykę w jakiejś firmie…



Krok 1- Chcę odbyć praktykę…

Należy pobrać z Wirtualnego Dziekanatu pliki:

1.Zaświadczenie o przyjęciu na praktykę (dla 
swojego stopnia, kierunku i roku studiów)

2.Ramowy program praktyk (dla swojego 
stopnia, kierunku i roku studiów)



Należy dokładnie wypełnić Zaświadczenie o 
przyjęciu na praktykę i zaznaczyć, o którą 

praktykę będziemy wnioskować w instytucji

Krok 2- Chcę odbyć praktykę…



• Należy udać się do Instytucji, w której chcesz 
odbywać praktykę z wypełnionym 

Zaświadczeniem o przyjęciu na praktykę 
i Ramowym programem praktyk celem 

uzyskania pisemnej zgody (pieczątka firmy + 
podpis osoby reprezentującej ją) na realizację 

praktyki zawodowej.

Krok 3- Chcę odbyć praktykę…



Po uzyskaniu zgody (podpisu osoby 
reprezentującej Instytucję i pieczątki Instytucji) 

dostarczasz Zaświadczenie 
o przyjęciu na praktykę do Działu Praktyk
pok.03, 04 lub 05 ul. Staroopatowska 1a, w 

sytuacji panującej pandemii, możesz 
Zaświadczenie przesłać na mejla, Teams lub 

wysłać je do nas pocztą

Krok 4- Chcę odbyć praktykę…



W ciągu maksymalnie 3 dni roboczych 
pracownicy Działu praktyk przygotują Ci: 

1.Skierowanie na praktykę, które podpisze 
Dziekan Twojego Wydziału (2 egzemplarze), 

2.Porozumienie między Uczelnią a Instytucją,    
które podpisze Rektor WSH (2 egzemplarze),

3.Kartę przebiegu praktyki z zakresem 
czynności, które musisz zrealizować w trakcie 

praktyki (1 egzemplarz).

UWAGA! DOPIERO PO ODBIORZE TYCH 
DOKUMENTÓW MOŻESZ ROZPOCZĄĆ 

PRAKTYKĘ☺

Krok 5- Chcę odbyć praktykę…



ZALICZENIE PRAKTYKI
Po zrealizowaniu wymaganej liczby godzin praktyki, 

złóż do Działu praktyk komplet dokumentów, na 

który składa się:

• 1 egzemplarz Skierowania na praktykę,

• 1 egzemplarz Porozumienia podpisanego na stronie 2 przez 

osobę reprezentującą Instytucję, w której odbyłeś praktykę 

wraz z pieczątką tej Instytucji,

• Uzupełniona Kartę przebiegu praktyki z opinią Zakładowego 

Opiekuna praktyki, wszystkimi, wymaganymi podpisami 

i pieczątkami.

• UFF…TERAZ PEWNIE UZYSKASZ ZALICZENIE 

Z PRAKTYK…BRAWO! MASZ TO ZA SOBĄ☺



JEŚLI CZEGOŚ NIE ZROZUMIAŁEŚ, 

PROSZĘ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Telefonicznie:
• mgr Paulina Marcinkiewicz- 48363 22 90 w.40
• mgr Anna Mączyńska- 48363 22 90 w. 41
• mgr Magdalena Kutkiewicz- 48363 22 90 w. 42

Mejlowo:
praktyki@wsh.pl; biurokariery@wsh.pl; zagranica@wsh.pl lub 
amaczynska@wsh.pl;mkutkiewicz@wsh.pl;pmarcinkiewicz@wsh.pl

Teams:
anna.maczynska@wsh.pl
magdalena.kutkiewicz@wsh.pl
paulina.marcinkiewicz@wsh.pl

UWAGA! Są to nasze loginy, nie traktuj ich jako adresy e-mailowe!!!!!

Osobiście:
Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego, Staroopatowska 1a, 
Radom,parter, pokoje 03 (Paulina Marcinkiewicz), 04 (Magdalena Kutkiewicz), 
05 (Anna Mączyńska)

Jesteśmy do Waszej dyspozycji od poniedziałku do soboty od 8:00 do 16:00          
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