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 pierwszego stopnia Zarz., sem. 4   

 pierwszego stopnia ZiIP, sem. 6   
 

PRAKTYKA DYPLOMOWA 
 

Przed odbyciem praktyki  

 Student wspólnie z promotorem (o wyborze promotora można przeczytać poniżej) 

określa zakres i plan praktyki, a także wybiera miejsce jej odbywania. 

 Student wypełnia Zgłoszenie praktyki (studia niestacjonarne), w którym określa 

sposób, w jaki będzie zaliczał praktykę programową (umowa o pracę, umowa 

cywilnoprawna, porozumienie, inne). 

Konieczne informacje i dokumenty: 

o Okres trwania praktyki/zatrudnienia/umowy 

o Nazwa zakładu pracy wraz z adresem i kodem pocztowym 

o Zakres obowiązków wykonywany w ramach zatrudnienia 

o Adres zamieszkania studenta 

o Dokument potwierdzający zatrudnienie 

 Podpisane przez promotora Zgłoszenie praktyki wraz z dokumentem potwierdzającym 

zatrudnienie (lub jego kopią) student składa w Dziekanacie studiów niestacjonarnych 

do 15 czerwca 2017 r.  

 W przypadku, jeżeli student chce realizować praktykę na podstawie Porozumienia  

(w ramach umowy między pracodawcą i uczelnią), do odbycia praktyki może być 

potrzebne Skierowanie na praktykę i Porozumienie – Skierowanie podpisuje 

Promotr (Dziekanat przybija pieczątkę) a Porozumienie w dwóch egzemplarzach 

Prodziekan ds. Studenckich.  

Uwaga! 

 Osoby, które mają zaliczoną praktykę na podstawie pracy zawodowej, razem  

z drukiem Zgłoszenia praktyki, potwierdzeniem zatrudnienia, proszone są o złożenie 

Sprawozdania w terminie do 15 czerwca. 
 

Po odbyciu praktyki 

 Student samodzielnie wypełnia i drukuje Sprawozdanie z praktyki. 

 Sprawozdanie z praktyki student oddaje do podpisu i sprawdzenia promotorowi. 

 Podpisane dokumenty wraz z kopią dokumentu potwierdzającego zatrudnienie bądź 

odbycie praktyki student składa w Dziekanacie studiów niestacjonarnych w terminie 

sesji egzaminacyjnej tzn. do 17 września 2017 r. 

 
Szczegółowe wiadomości oraz druki zamieszczone są na naszej stronie: 
www.zarz.agh.edu.pl - studenci niestacjonarni - Praktyki  Pliki do pobrania 

 

ZGŁOSZENIE PROMOTORA I TEMATU PRACY 

    
W związku z obowiązującym Państwa terminem zgłoszenia praktyk, tematy prac 

dyplomowych oraz promotorzy powinni być zgłoszeni w Dziekanacie  

do 15 czerwca 2017 r. 

 

W tym celu należy złożyć w Dziale Kształcenia, w pokoju nr 6 wypełniony druk 

Zgłoszenia z wpisanym tematem pracy i podpisem Promotora oraz Kierownika Katedry. 

Szczegółowy wykaz upoważnionych promotorów na rok 2016/17 oraz przykładowe 

tematy prac dyplomowych znajdują się na stronie Wydziału Zarządzania: 
 

www.zarz.agh.edu.pl – studenci niestacjonarni - Obrony prac dyplomowych - pliki do 

pobrania 
 

http://www.zarz.agh.edu.pl/

