
Praktyki w 5 krokach 

 

 

 

 

 

 
Dla osób chcących zrealizować praktykę 

w jakiejś instytucji… 



 
 
 
 
 
 
 
 

Krok 2- Chcę odbyć praktykę… 

 

 

 
 

Krok 1- Chcę odbyć praktykę… 

 
Należy pobrać z Wirtualnego Dziekanatu – 
Tablica ogłoszeń- Dokumentacja z praktyk 

 
1. Zaświadczenie o przyjęciu na praktykę (dla 

swojego stopnia, kierunku i roku studiów) 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 

Krok 2- Chcę odbyć praktykę… 

 

 

 
 

 

Krok 2- Chcę odbyć praktykę… 

 

 
Należy dokładnie wypełnić Zaświadczenie                  

o przyjęciu na praktykę                                                
i zaznaczyć, o którą praktykę będziemy 

wnioskować w instytucji 



 

                                 Krok 3- 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 4- Chcę odbyć praktykę… 
 

 

 

 

 

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

dostarczasz Zaświadczenie 
o przyjęciu na praktykę do ASKP                    

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 5- Chcę odbyć praktykę…  

 
W ciągu maksymalnie 3 dni roboczych 
pracownicy ASKP przygotują Ci: 
1. Skierowanie na praktykę (2 egzemplarze) 

2. Porozumienie między Uczelnią, a Instytucją 

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

praktyki (1 egzemplarz). 



 

ZALICZENIE PRAKTYKI 

Po zrealizowaniu wymaganej liczby godzin praktyki, 

złóż do Akademickiego Studium Kształcenia 

Praktycznego 

 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 Karta przebiegu praktyki z opinią Zakładowego 

Opiekuna praktyki, wszystkimi, wymaganymi podpisami                   

i pieczątkami. 



 

JEŚLI CZEGOŚ NIE ZROZUMIAŁEŚ,  

PROSZĘ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 

 
Telefonicznie: 
mgr Natalia Gruszka 48363 22 90 w. 40 

mgr Anna Mączyńska- 48363 22 90 w. 41 
mgr Magdalena Kutkiewicz- 48363 22 90 w. 42 

 

Mejlowo: 
praktyki@ahns.pl; 
amaczynska@ahns.pl; 
mkutkiewicz@ahns.pl; 
ngruszka@ahns.pl; 

Osobiście: 
Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego, Staroopatowska 1a, 26-600 Radom, 
parter, pokoje 03 (Natalia Gruszka), 04 (Magdalena Kutkiewicz), 05 (Anna Mączyńska) 

Dział praktyk czynny jest od wtorku do soboty od 8:00 do 16:00. 

ZAPRASZAMY 
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