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Druk DNiSS nr PK_11 
 

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA  

PRAKTYKA ZAWODOWA 

 

Wydział: Humanistyczno-Społeczny 
Kierunek: filologia 

Poziom studiów: pierwszego stopnia  

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Zaliczenie praktyki - rok: 2         semestr: 4 

Liczba punktów ECTS: 3 

Czas trwania praktyki (podać liczbę tygodni): 120 godzin (3 tygodnie) 

Opiekun praktyki: mgr Sławomir Konkol 

* – pozostawić właściwą nazwę 

1. Zasady odbywania praktyki 

Zasady odbywania praktyki określa Regulamin Praktyk Zawodowych (specjalność filologia 

angielska), w załączeniu  

2. Forma odbywania praktyki 

Praktyka zawodowa ciągła po semestrze 4. 

3. Cel i ramowy program praktyki 

W czasie przerwy międzysemestralnej po semestrze 4 studenci odbywają praktykę zawodową 

ciągłą w wymiarze 120 godzin. 

Odbywanie studenckich praktyk zawodowych ma na celu:  
 
1. Poszerzenie wiedzy tłumaczeniowej zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej 

wykorzystania w różnorakich kontekstach zawodowych.   

2. Poznanie struktur i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji. 

3. Kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. 

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

prowadzenia negocjacji itp. 

4. Przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu 

zadania. 

5. Stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy. 
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4. Miejsca odbywania praktyki 

Instytucje umożliwiające studentom wykonywanie różnorodnych prac tłumaczeniowych. 

Placówkę studenci wybierają samodzielnie. Wybór podlega zatwierdzeniu przez uczelnianego 

opiekuna praktyk.  

5. Zakładane efekty kształcenia 

Numer 
(Symbol) Efekty kształcenia dla przedmiotu 

Odniesienie do 
efektów 

kształcenia dla 
kierunku 

WIEDZA 
P_W01 student ma wiedzę o funkcjonowaniu zakładu pracy, 

jego strukturze organizacyjnej, wzajemnych 
powiązaniach 

FF1P_W12 
FF1P_W18 

P_W02 student ma wiedzę o stosowanych metodach i formach 
oraz narzędziach pracy, rodzajach dokumentacji 
prowadzonej w zakładzie pracy, jej obiegu i nadzorze, 
planowaniu pracy 

FF1P_W12 
FF1P_W18 

P_W03 student ma wiedzę o przepisach dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
przeciwpożarowej obowiązującej w zakładzie pracy 

FF1P_W12 
FF1P_W18 

UMIEJĘTNOŚCI 
P_U01 student potrafi inicjować i realizować przedsięwzięcia 

w środowisku pracy 
FF1P _U09 
FF1P _U16 

P_U02 student posiada umiejętność pracy zespołowej FF1P _U09 
FF1P _U16 

P_U03 student potrafi w sposób efektywny komunikować się 
w środowisku pracy 

FF1P _U09 
FF1P _U16 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
P_K01 Potrafi współpracować na gruncie zawodowym i 

przyjmować różne role w grupie FF1P _K04 

P_K02 W trakcie praktyki postępuje według zasad etyki 
zawodowej FF1P _K07 

 

Objaśnienia symbolu efektu dla przedmiotu (lewa kolumna w tabeli): P – efekt kształcenia dla 
przedmiotu, pozostałe oznaczenia jak na druku DNiSS nr PK_IIA.  
 

6. Sposób potwierdzenia osiągnięcia przez studenta efektów kształcenia zakładanych dla 
praktyki zawodowej  

Osiągnięcie przez studenta efektów kształcenia zakładanych dla praktyki zawodowej 
potwierdzają następujące dokumenty: 
1. „Dziennik praktyk” - zawierający opis zakresu obowiązków wykonanych przez 

studenta w trakcie odbywania praktyki, 
2. „Opinia o studencie odbywającym praktykę tłumaczeniową” - zawierająca opinię 

pracodawcy o praktykancie oraz ocenę praktyk zawodowych dokonaną przez studenta. 
 


