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KARTA PRAKTYK 
 

 

Gospodarka Przestrzenna 

 

 

 

 

 

 

 

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

Nr indeksu ……………………………………………………………………………………………………… 

Rok Akademicki ………………………………………………………………………………………….. 
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….… ROK STUDIÓW 
Każdego studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze: 

4 tygodni po pierwszym semestrze (120 godz.) – w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej 

4 tygodni po trzecim semestrze (120 godz.) – w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, korekcyjnej i upiększającej  

4 tygodni po czwartym semestrze (120 godz.) – w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, korekcyjnej i upiększającej 

1. Miejsce praktyk – nazwa i adres gabinetu – pieczątka  

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

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

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

2. Czas trwania praktyk i termin 

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

3. Liczba godzin 

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

4. Osoba odpowiedzialna za naukę zawodu 

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

5. Zapoznałem/am się z przepisami BHP …………………………………………………….. 

……………………………………………………………..                          podpis studenta 
Data 

Opinia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………….. 

 

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

Data                                                                                                                                                         pieczęć i podpis osoby upoważnionej 
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Realizacja zadań wynikających z programu praktyk 

Data Liczba Godzin Zakres wykonanych czynności Uwagi/Podpis 
opiekuna 
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Data Liczba Godzin Zakres wykonanych czynności Uwagi/Podpis 
opiekuna 

    

       

       Zaliczam praktykę w wymiarze………………………………………………………………………………………… 

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

Data                                                                                                                                     pieczęć i podpis dziekana/prodziekana 


