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STUDENCI     III  ROK AWF,  

WYCHOWANIE FIZYCZNE   - SPECJALNOŚĆ ODNOWA 

BIOLOGICZNA 

 

DOTYCZY  OBOWIĄZKOWEJ 
 

PRAKTYKI  STUDENCKIEJ   AWF,   WF - Licencjat I stopnia 

Specjalność :  ODNOWA BIOLOGICZNA 

 

SEMESTR - V  

 

SWOSZOWICE - rok akademicki 2014/2015 
 

Studenci , którzy nie zgłosili uczestnictwa w grupach (I, II, III) rozpoczynających 

praktyki  w Uzdrowisku Swoszowice -  w dniach:  18.10.2014,   25.102014,   8.11.2014 

zobowiązani są do pobrania dokumentu (pdf)  : 

 

SKIEROWANIE INDYWIDUALNE NA PRAKTYKI do UZDROWISKA 

 

Dokument ten należy przedłożyć kierownikowi praktyki celem 

jego uwierzytelnienia oraz opieczętowania skierowania przez osobę uprawnioną  

 

Po ustaleniu z opiekunem praktykantów w Placówce (Uzdrowisko Swoszowice) 

 siatki dni i godzin zarezerwowanych dla Studenta dla realizacji praktyki,  

(które należy wypisać zgodnie z ustaleniami w poniższym dokumencie)  

dokument  - wypełniony - należy przedłożyć kierownikowi praktyki aby można było 

odnotować terminarz  przewidzianych zajęć celem dokonania hospitacji zajęć 

realizowanych przez Studenta w drodze praktyki indywidualnej.  

 

 

Dokument jest na stronie AWF; Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu – 

zakładka „studenci” – zakładka „praktyki zawodowe”  

 

Kierownik praktyki specjalności odnowa biologiczna: dr Urszula Pasiut 

email: dobre.praktyki@awf.krakow.pl 

 

 



 

                                                                                                             
 

 

Kraków, dnia ………………  

 

Zakład Odnowy Biologicznej i Korekcji Wad Postawy, Instytutu Nauk Biomedycznych, Wydziału 

Wychowania Fizycznego i Sportu w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 

na podstawie umowy z dnia 30.09. 2014 , z Uzdrowiskiem  Kraków Swoszowice Sp. z o.o.   ul.  Kąpielowa 70, 

Kraków 30-698, reprezentowanym przez Prezesa  Zarządu  Spółki   Krzysztofa  Szewczaka, w przedmiocie 

realizowanej w roku akademickim 2014/2015 praktyki przewidywanej w terminie od 15 października 2014 do 

26 stycznia 2015, zgodnie z §1,  jak w pkt.6, oraz pkt.3,  a także jak treść w załączniku skierowania na praktyki  

z zamieszczoną listą osobową zbiorczą studentów zgłoszonych do praktyki w Placówce  

kieruje na realizację indywidualną praktyki specjalistycznej z Odnowy Biologicznej  

 

studenta ITS :          …………………………………..                  Nr. albumu : ………………………… 

   
OŚWIADCZENIE 

W drodze obustronnych porozumień ustalono następujące terminy realizacji poszczególnych jednostek :  

 

Moduł – 1 – dnia : ………..………...  godziny : ………………………………………………… 

Moduł – 2 – dnia : ……….………....  godziny : ………………………………………………… 

Moduł – 3 – dnia : ……….……..…..  godziny : ………………………………………………… 

Moduł – 4 – dnia : ……………..…..   godziny : ………………………………………………… 

Moduł – 5 – dnia : ……………...…..  godziny : ………………………………………………… 

 

 

Niniejszym potwierdzam zgodność ustaleń i podejmuję się realizacji w powyższych terminach : 

 

Podpis Opiekuna w Placówce (Uzdrowisko Swoszowice) : ……………………..………………………. 

 

Podpis Studenta praktykanta : …………………………………………………………….…………….  

 

Podpis pracownika Uczelni dokonującego hospitacji: ………………………………………………….   

   

Prosimy uprzejmie o zapewnienie studentom-praktykantom wsparcia w realizacji zadań podczas 

odbywanej praktyki.  

 
Kierownik praktyk dla specjalności  Odnowa Biologiczna  

                                                                                                                                   

                                                                                                                                             Dr Urszula Pasiut  
 

Zakład Odnowy Biologicznej i Korekcji Wad Postawy  

Instytut Nauk Biomedycznych , Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu  

 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

im. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE 

31-571 Kraków, al. Jana Pawła II  78 

Wydział  Wychowania  Fizycznego i Sportu 

Instytut Nauk Biomedycznych 

 Zakład Odnowy Biologicznej i Korekcji Wad Postawy                                                                       
   

SKIEROWANIE     INDYWIDUALNE     NA    PRAKTYKI                                

do UZDROWISKA  KRAKÓW  SWOSZOWICE  Sp. z o.o.                                                            

 

 


