
Zaliczenie praktyk zawodowych dla studentów 5 semestru studiów licencjackich 

 i 7 semestru studiów inżynierskich. 

Postępowanie krok po kroku: 

1. Jeśli jesteś studentem kierunku : Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Międzynarodowe 

Stosunki Gospodarcze oraz Analityka Gospodarcza, Informatyka w biznesie, Logistyka, 

Rachunkowość i Controlling, Zarządzanie, Finance, Business Informatics, International 

Business, Marketing and Management wystosuj podanie 

https://www.ue.wroc.pl/studenci/20377/formularze_podan_do_dziekana_prodziekanow_i_

prorektora.html do Prodziekana o możliwość warunkowego zaliczenia przedmiotu praktyka 

zawodowa w semestrze zimowym. 

Natomiast jeśli jesteś studentem kierunku oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji wystosuj 

podanie do Prodziekana 

https://www.ue.wroc.pl/studenci/20377/formularze_podan_do_dziekana_prodziekanow_i_

prorektora.html o przedłużenie terminu zaliczenia praktyk do 12.12.2021 

 

Uwaga dodatkowa: 
Prodziekanem ds. studenckich dla kierunków Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Międzynarodowe 
Stosunki Gospodarcze oraz Analityka Gospodarcza jest dr hab. Wawrzyniec Michalczyk, prof. Uczelni 
Panią Prodziekan ds. studenckich dla kierunków Informatyka w biznesie, Logistyka, Rachunkowość i 
Controlling, Zarządzanie oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest dr hab. Helena Dudycz, prof. 
Uczelni 
Panią Prodziekan ds. studenckich dla kierunków Finance, Business Informatics, International 
Business, Marketing and Management jest dr Aleksandra Szpulak 
 
 

2. Po uzyskaniu zgody Prodziekana stosuj się do kolejnych zaleceń: 

 

I. W przypadku zaliczenia praktyki zawodowej u podmiotu gospodarczego wskazanego 

przez studenta: 

A. Wybierz pracodawcę zgodnie z kierunkiem swoich studiów i umów się z Nim na realizację 

praktyk. 

B. Podpisz z pracodawcą umowę* o realizację praktyk, która zawierać będzie informację o 

czasie odbywania praktyki jak i o obowiązkach pełnionych przez studenta podczas niej. 

C. Zrealizuj 120 godzin obowiązkowych praktyk. 

D. Gdy już zrealizujesz praktyki, wypełnij kolejne  podanie: 

https://www.survio.com/survey/d/J9U3Y0K9R6Q5S4Z9W 

E. Uzupełnij podanie które znajdują się na stronie Biura Karier w zakładce PODANIA. Dokument 

został przesłany również mailowo na Państwa adres Uczelniany.  

F. Na adres praktyki@ue.wroc.pl prześlij dokumenty potwierdzające zrealizowanie praktyk 

(umowę, zaświadczenie, etc.), powyższe uzupełnione podanie  oraz wcześniej uzyskaną 

decyzję Prodziekana odnośnie warunkowego zaliczenia praktyk. 

*Ważne! Jeśli Pracodawca chce podpisać z Uczelnią trójstronną umowę o zrealizowanie praktyk 

zawodowych, zapoznaj się z informacjami dotyczącymi praktyk nieobligatoryjnych: 

http://www.biurokarier.wroclaw.pl/studenci/9593/praktyki_nieobligatoryjne.html i podążaj według 

instrukcji. 
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Uzupełnione podanie i dokumenty odnośnie zaliczenia praktyki zawodowej będziemy przyjmować 

od 15.11.2021 do 04.02.2021 – STUDENCI/TKI ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI –

MAKSYMALNIE MOGĄ PRZEDŁOŻYĆ DOKUMENTY DO 12.12.2021R.  

 

II. W przypadku zaliczenia praktyki zawodowej na podstawie poświadczenia o realizacji  

działalności zawodowej/społecznej do dwóch lat wstecz: 

A. Wypełnij podanie: https://www.survio.com/survey/d/J9U3Y0K9R6Q5S4Z9W 

B. Uzupełnij podanie które znajdują się na stronie Biura Karier w zakładce PODANIA. Dokument 

został przesłany również mailowo na Państwa adres Uczelniany.  

C. Na adres praktyki@ue.wroc.pl prześlij dokumenty potwierdzające zrealizowanie praktyk, 

zatrudnienie, działalność w organizacji oraz wcześniej uzyskaną decyzję Prodziekana 

odnośnie warunkowego ( lub przedłużenia terminu - ZIP) zaliczenia praktyk. 

Dokument może być umową, świadectwem pracy, zaświadczeniem od podmiotu 

gospodarczego. 

Zaświadczenie takie powinno zawierać: imię i nazwisko studenta, nazwę firmy, 

stanowisko/obowiązki podejmowane podczas praktyk, czas realizowania praktyk 

(zatrudnienia) tak by można było stwierdzić, że praktyki trwały obowiązkowe 120 godzin, 

podpis przełożonego, pieczątkę firmy. 

 

Uzupełnione podanie i dokumenty będą przyjmowane  od 15.11.2021 do 04.02.2021 - 

STUDENCI/TKI ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI – MAKSYMALNIE MOGĄ 

PRZEDŁOŻYĆ DOKUMENTY DO 12.12.2021r.  

 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości – skontaktuj się z Nami: 

e-mail: praktyki@ue.wroc.pl  

tel. (71) 36 80 885 
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