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Wypełnia: Student                                                                                   Żary, dnia …………... 
 

Imię i nazwisko: …………………………………………..………… Nr albumu: ……………… 

Edycja……………… Rok studiów: ……………Semestr:……………  

Studia II stopnia  
System studiów *  [] stacjonarne [] niestacjonarne 
Kierunek:      LOGISTYKA 
Specjalność *        menedżer logistyki  
 

Oświadczenie 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązującym Regulaminem praktyk i zobowiązuję się do jego 
przestrzegania. 

Deklaracja 
dotycząca miejsca odbywania praktyki: niniejszym informuję, że praktykę w wymiarze godzinowy:* 
 

 [] cześć I      [] 1 miesiąc (120 godzin) 
 [] cześć II      [] 1 miesiąc (120 godzin) 
 [] cześć III      [] 1 miesiąc (120godzin) 

 

w roku akademickim ………… / ………… odbywać będę w …………………………….…..……………………….…… 

…………………………………………………………………………………..................................................................... 
                                                                      (dokładna nazwa placówki i adres) 
 

 

w terminie od ……………………… do ………………… 

                   ……………..………….………………......…….. 
                        (podpis studenta) 
                   
                                 

Zatwierdzam    
                                                                                                                                                                  

……………………………………………… 
                                                                                                              (pieczęć i podpis Uczelnianego Opiekuna Praktyk Zawodowych) 

                                                                                                                                                                                                           
 

                                                                              
                                                                                                                                       Żary, dnia ………….............. 
L.dz.ŁSW-Pr/ …….. /....... 

 

Skierowanie na praktykę zawodową: 

 

Kieruję Panią/Pana  ………………………………………...................................................................... 
 
Studentkę/Studenta Łużyckiej Szkoły Wyższej im. Jana Benedykta Solfy w Żarach 

kierunek studiów: LOGISTYKA     

specjalność: menedżer logistyki 
 
nr albumu ……………….    

semestr studiów:…………………………….         

na praktykę……………………………………………………………… 
                                           (nazwa praktyki)                                                                                                                           

 
w roku akademickim ………………………… 

 
             

                                             
……………………………………………………..……………………………………………                                                                                                                            

(pieczęć i podpis Uczelnianego Opiekuna Praktyk Zawodowych) 
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Załącznik nr ………….. 

do Porozumienia w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, 

zawartego w dniu …………………………….. pomiędzy Łużycką Szkołą Wyższą  im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach 

a ……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Cel i zakres praktyki 

Ogólne cele praktyki zawodowej, występujące w każdej części praktyk: 
1. Zdobywanie pogłębionej wiedzy z zakresu specyfiki przedsiębiorstwa/zakładu, organizacji i form pracy, rodzaju i charakteru zadań 

pojawiających się w działalności praktycznej przedsiębiorstwa /zakładu,  
2. Zdobywanie pogłębionej wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy w przedsiębiorstwie/zakładzie związanym z wybraną sferą działalności 

gospodarczej logistycznej, 
3. Wykorzystanie w praktyce zawodowej zdobytej wiedzy.  
4. Zdobycie wiedzy dotyczącej norm prawnych i przepisów regulujących funkcjonowanie przedsiębiorstwa/zakładu branży logistycznej.  
5. Poznanie warunków panujących na rynku pracy i zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych ze specjalnością, w której student się 

kształci.  
6. Zdobycie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce i pozyskiwania danych do analizowania konkretnych procesów i zjawisk 

gospodarczych oraz wykorzystywania dostępnych materiałów i informacji potrzebnych do realizacji zadań w wybranym 
przedsiębiorstwie/zakładzie w branży logistyki krajowej lub międzynarodowej.  

7. Kształtowanie umiejętności gromadzenia materiałów źródłowych, na gruncie których student sformułuje tezy swojej rozprawy magisterskiej.  
8. Uzyskanie praktycznych i koniecznych umiejętności do podjęcia pracy.  
9. Zdobycie doświadczenia w ramach wykonywanych obowiązków w czasie trwania praktyki.  
 
Praktyka zawodowa. Część 1 
1. Poznanie zakładu pracy (przedsiębiorstw, zakładu) oraz zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa/zakładu w branży logistycznej,  
2. Poznanie praw i obowiązków pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z działalnością przedsiębiorstw/zakładów branży 

logistycznej,  
3. Kształtowanie umiejętności organizowania i realizowania zadań wynikających z obowiązków służbowych na określonym stanowisku pracy,  
4. Poszerzenie wiedzy dotyczącej norm prawnych i przepisów regulujących funkcjonowanie przedsiębiorstwa/zakładu branży logistycznej,  
5. Kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z innymi pracownikami na określonych stanowiskach pracy, a przez to kształtowanie 

postaw prospołecznych i obywatelskich. 
 
Praktyka zawodowa. Część 2 
1. Zapoznanie się ze specyfiką przedsiębiorstwa logistycznego, zdobycie praktycznej wiedzy na temat sposobów funkcjonowania i zarządzania 

przedsiębiorstwem, produkcją, jakością z uwzględnieniem procesów logistycznych,  
2. Zdobycie praktycznych umiejętności do samodzielnego prowadzenia różnorodnych czynności wynikających z obowiązków służbowych w branży 

logistycznej,  
3. Kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce i pozyskiwania danych do analizowania konkretnych procesów  

i zjawisk gospodarczych oraz wykorzystywania dostępnych materiałów i informacji potrzebnych do realizacji zadań w wybranym 
przedsiębiorstwie/zakładzie branży logistycznej, 

 
Praktyka zawodowa. Część 3 
1. Włączanie się w bieżący rytm pracy/służby przedsiębiorstwa/zakładu w branży logistycznej, 
2. Poznanie sposobów rozwiązywania problemów z użyciem systemów informatycznych dedykowanych logistyce,  
3. Poznanie stosowanych rozwiązań technicznych, a także możliwości zastosowania wybranych rozwiązań technicznych w logistyce zarówno 

krajowej i zagranicznej,  
4. Kształtowanie umiejętności gromadzenia materiałów źródłowych, niezbędnych w konstruowaniu tez pracy magisterskiej. 

 

 
Termin realizacji praktyki od ………………………………..do………………………… 
 
 
Opiekun praktyki z ramienia placówki, w której realizowana jest praktyka ……………….…………………………………………………..…………………….. 
                                                                                                                                                                                               (imię i nazwisko) 
 

 
 
 
 

...................................................................................                                                 ......................................................................  
              (pieczęć uczelni)                                                                                             (pieczęć zakładu pracy) 

  
 
 

 
 

...........................................................................................                                                ……................................................................ 
           (pieczęć i podpis Uczelnianego Opiekuna Praktyk Zawodowych)                                    (pieczęć i podpis Dyrektora zakładu pracy) 
                  


