
 

 

..............................................................   ............................................................... 
nazwa Instytucji Przyjmującej         miejscowość, data 
 
.............................................................. 
ulica, numer 
 
.............................................................. 
kod pocztowy, miejscowość 
 
............................................................... 
numer telefonu 
 

Zaświadczenie o odbyciu studenckiej praktyki zawodowej 

 

Niniejszym zaświadczam, że student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II: 

 

(imię i nazwisko) ….................................................., numer albumu …............................................... 

 

Wydział …..............................................................., kierunek ….......................................................... 

 

(forma i poziom studiów) …......................................................... 

 

w terminie od …..................................... do …............................................... odbył praktykę 

 

zawodową w (nazwa Instytucji Przyjmującej) ....................................................................................., 

 

w (nazwa jednostki organizacyjnej Instytucji Przyjmującej) …............................................................, 

 

podczas której osiągnął założone efekty kształcenia: 

 

 

WIEDZA  

W_1: Student: zna i rozumie normatywne i praktyczne aspekty przedsiębiorczości (K_W13)  

W_2: ma wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju (K_W14).  

 

UMIEJĘTNOŚCI  

U_1: Student: potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób 

precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa 

jak i odbiorcami spoza grona specjalistów (K_U08);  

U_2: posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem 

poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć 

syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów (K_U09);  

U_3: posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach do 

rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w szczególności krytycznej analizy 



 

skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy (K_U10);  

U_4: potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega 

i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań w obszarze poszczególnych 

dziedzin prawa (K_U12).  

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)  

K_1: Student: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia 

się przez całe życie (K_K01);  

K_2: potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta, doradcy, krytycznego 

analityka, komentatora efektów), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne 

umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów. Bierze odpowiedzialność 

za powierzone mu zadania (K_K02);  

K_3: potrafi odpowiednio ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania, 

dba o terminową i efektywną realizację zadań (K_K03);  

K_4: ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i 

przestrzegania zasad etyki zawodowej (K_K04);  

K_5: umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, obywatelskich uwzględniając 

aspekty prawne; potrafi przewidzieć wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności 

(K_K05);  

K_6: potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności (K_K06);  

K_7: odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy (K_K07). 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... 

pieczęć Instytucji Przyjmującej    podpis Mentora Praktykanta  


