
Formularz oceny praktyk zawodowych 
na kierunku Mechatronika - UR 

 
 
 
 
 

Imię i nazwisko studenta: …………………………………………………..……………………………………….. 

 
 
 
Student zna specyfikę produktów przygotowywanych w firmie, rozumie z czego 
wynika ich wartość rynkowa. 

 dostateczny / dobry / bardzo dobry
1 

 
Student zna wybrane narzędzia i technologie mechatroniczne wykorzystywane 
w miejscu odbywania praktyki. Zna ich możliwości i ograniczenia. 

 dostateczny / dobry / bardzo dobry
1 

 
Student zna zasady BHP i inne przepisy dotyczące bezpiecznej pracy 
obowiązujące w zakładzie pracy, w którym odbywał praktykę. 

 dostateczny / dobry / bardzo dobry
1 

 
Student zna strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa lub jego wydziału, w 
którym odbył praktykę, a także działanie intranetu (jeśli jest w firmie). 

 dostateczny / dobry / bardzo dobry
1 

 
Student potrafi poprawnie wykonać przynajmniej część zadań objętych 
programem praktyki. Potrafi samodzielnie kształtować umiejętności 
inżynierskie niezbędne do wykonania tych zadań. 

 dostateczny / dobry / bardzo dobry
1 

 
Student rozumie wagę takich cech pracownika jak: punktualność, 
zaangażowanie w staranność wykonania zadania, współpraca w zespole, 
systematyczność; potrafi określić znaczenie odpowiedzialnego wykonywania 
pracy inżyniera mechatroniki w przedsiębiorstwie, w którym odbywa praktyki. 

dostateczny / dobry / bardzo dobry
1 

 
W jakim stopniu student wykazywał w czasie odbywania praktyk istotne z 
punktu widzenia przedsiębiorstwa/instytucji kompetencje miękkie? 

dostateczny / dobry / bardzo dobry
1 

 
Czy w trakcie praktyk Student wykazał się świadomością potrzeby 
kształtowania w sobie powyższych cech, w kontekście ich przydatności do 
wykonywania zawodu?  

 dostateczny / dobry / bardzo dobry
1 

 



 
Podsumowując można ocenić Studenta następująco: 
 

Stopień Znaczenie Wybór
2
 

dostateczny Student częściowo wywiązywał się z powierzonych mu zadań, nie 

wykazał się samodzielnością w wykonywaniu poleceń na 

oczekiwanym poziomie; wykazywał istotne braki w zakresie 

podstawowej wiedzy mechatronicznej. 

 

dobry Student poprawnie wykonywał proste zadania. Wiedza i 

umiejętności jakimi wykazywał się w okresie odbywania praktyk 

były niewystarczające do tego by zlecać mu wykonanie bardziej 

złożonych zadań lub nie radził sobie z ich wykonaniem. 

 

bardzo 

dobry 

Student przez cały okres praktyki wzorowo wypełniał nałożone nań 

obowiązki, wykazywał się samodzielnością, a zadania, które 

wykonał lub w znacznym stopniu przyczynił się do ich wykonania 

były nietrywialne. Student posiada wiedzę i umiejętności zbliżone 

do tych, jakie są wymagane od nowych pracowników 

przedsiębiorstwa/instytucji 

 

 
 

Jakie najważniejsze cechy dobrego inżyniera mechatronika wykazuje student, niezbędne 

lub/i przydatne w wykonywaniu zawodu, stosownie do miejsca odbywania praktyki? 
 
………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

 

 

 

…………………………………………………… …………………………………………………… 
                              (pieczęć zakładu pracy)  (podpis opiekuna z zakładu pracy) 

 

 

 

 
1
Zaznacz właściwe, poprzez ujęcie w ramkę, lub podkreślenie 

2
Zaznacz jedno, właściwe pole, poprzez postawienie znaku X (lub V) 

Stopień Znaczenie Wybór 


