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Jelenia Góra, dn. .................................... 

Znak sprawy: 

 

................................................ 

(Pieczęć Uczelni) 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

………………………………….………... 

       (Dane Organizatora praktyki) 

 

Wniosek 

o organizację praktyki zawodowej 

 

 

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

zwraca się do Państwa z prośbą o nawiązanie współpracy w zakresie organizowania praktyk studenckich dla 

studentów II-go roku studiów pierwszego stopnia – licencjackich. 

Studenci naszego Wydziału w roku akademickim 2016/2017, w miesiącach lipiec-sierpień –wrzesień 2017 

r., zobligowani są do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze 3 tygodni (21 dni). Celem praktyki zawodowej 

jest pogłębianie i poszerzanie wiedzy zdobytej na zajęciach dydaktycznych, przygotowanie do pracy 

zawodowej poprzez kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. 

umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, prowadzenia 

negocjacji, a także przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania, 

a także pogłębianie wiedzy o poszczególnych branżach gospodarki i stworzenie warunków do aktywizacji 

zawodowej studentów na rynku pracy. Praktyka ma za zadanie pomóc studentowi w zgromadzeniu 

materiałów, danych i informacji niezbędnych do przygotowania pracy dyplomowej – licencjackiej (w 

przypadku tematu pracy dyplomowej – licencjackiej związanego z miejscem praktyki). 

W związku z powyższym, prosimy o umożliwienie odbycia praktyki zawodowej w Państwa Instytucji 

studentowi kierunku Ekonomia / Zarządzanie / Turystyka* 

 

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

    (imię i nazwisko studenta, numer albumu) 

 

Jednocześnie informujemy, że przyjęcie studenta na praktykę zawodową nie obliguje Państwa do zawarcia 

z Nim umowy i wypłaty świadczeń z tego tytułu. Umowa o organizację studenckiej praktyki zawodowej 

zostanie zawarta z Uczelnią. 

 

Dziękując za współpracę 

 

         …………..……………………… 

  Podpis Prodziekana ds. Dydaktyki 

 

 

Wyrażam zgodę na odbycie praktyki zawodowej 

w miesiącu …………………………………….. 

 

…………………………………………………… 

(data, pieczęć i podpis Organizatora praktyki) 
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OŚWIADCZENIE STUDENTA 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora praktyki moich danych osobowych do celów 

związanych z realizacją praktyki zawodowej (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych – tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 922, z późn. zm.). 

 

 

......................................., dnia............................    ................................................ 

  (miejscowość)        (podpis Studenta) 

 

*właściwe podkreślić 


