
*Wystawić ocenę w skali: niedostateczny, dostateczny, plus dostateczny, dobry, plus dobry, bardzo dobry 

Formularz oceny praktyk zawodowych  
na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa, UR 

 
 

Pieczęć zakładu pracy:  
 
 
 
Imię i nazwisko studenta: …………………………………………………………………………….. 
 
 
EK_01. Student nabywa doświadczenia w zakresie umiejętności stosowania 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy biorąc udział w procesach 
produkcyjnych zakładu uwzględniając specyfikę poszczególnych stanowisk 
pracy. 
 
W jakim stopniu Student zapoznał się z przepisami bezpiecznej pracy obowiązującymi w zakładzie 
pracy oraz konsekwencjami ich nieprzestrzegania? Czy stosował je przez cały czas odbywania 
praktyki? 
 

        (ocena*  ............)  
 

EK_02. Student nabywa doświadczenia w zakresie umiejętności planowania, 
projektowania i rozwiązywania problemów dotyczących różnych aspektów 
bezpieczeństwa w sposób na różnych stanowiskach pracy. 
 
W jakim stopniu Student brał udział w pracach związanych z analizą zagrożeń występujących w 
zakładzie na różnych stanowiskach pracy?  
 

        (ocena*  ............)  
 
EK_03. Student zyskuje doświadczenie w zakresie monitoringu bezpieczeństwa 
systemów przemysłowych i informacyjnych oraz wprowadzania rozwiązań 
przeciwdziałające tym zagrożeniom. 
 
Czy Student zapoznał się z systemami monitoringu bezpieczeństwa obowiązującymi w zakładzie 
pracy, czy potrafi wymienić ich mocne i słabe strony. 

Czy student posiadł podstawową wiedzę o zasadach wprowadzania rozwiązań przeciwdziałających 
występującym zagrożeniom. Czy brał udział w ich wprowadzaniu.  
 

        (ocena*  ............)  
 
 
EK_04. Student nabywa doświadczenia w zakresie współdziałania i pracy w 
zespole, przyjmując w nim różne role, w tym rolę osoby odpowiadającej za 
bezpieczeństwo zespołu ludzkiego. 
 
W jakim stopniu student w trakcie praktyki wykazał się umiejętnością pracy w zespole.  
Czy postawa studenta świadczy o tym, że bierze odpowiedzialność za swoją pracę szczególnie w 
aspekcie bezpieczeństwa ludzi.  
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        (ocena*  ............)  
 
 
EK_05. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy dostosowując 
procesy produkcyjne do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem 
zawodu, w tym w zakresie wzrostu świadomości zagrożeń na stanowiskach 
pracy i doboru środków i metod przeciwdziałających zagrożeniom. 
 
Czy student w trakcie praktyki dostrzegał zagrożenia występujące na różnych stanowiskach 
pracy, czy zna środki i metody przeciwdziałania zagrożeniom na stanowiskach pracy. 
Czy wykazał się inicjatywą w zakresie proponowania rozwiązań prowadzących poprawy 
bezpieczeństwa na stanowiskach pracy.  
 
 
        (ocena*  ............)  
 
 
Inne uwagi dotyczące oceny Studenta 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 


