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1. PRAKTYKA ŚRÓDROCZNA 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska – profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Praktyka śródroczna 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 4 (2+2) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów II 

9 Semestr 3 i 4 

10 Typ zajęć praktyka zawodowa – śródroczna 

11 Liczba godzin 60 (30+30) 

12 Koordynator mgr Stanisław Dziedzic 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

Student: 

 ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu 

instytucji związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej, 

zorientowaną na zastosowania praktyczne (FP1P_W19); 

 ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, 

procedurach, dobrych praktykach stosowanych w działalności 

kulturalnej i animacji, zorientowaną na zastosowania praktyczne 

(FP1P_W21); 

 ma podstawową wiedzę o uczestnikach działań kulturalnych oraz o 

metodach diagnozowania i ewaluacji ich potrzeb, zorientowaną na 

zastosowania praktyczne (FP1P_W22); 

 ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w 

instytucjach związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej, 

zorientowaną na zastosowania praktyczne (FP1P_W23); 

 zna ustawowe zadania podmiotów organizujących działalność 

kulturalną oraz podstawy ekonomiczne ich funkcjonowania, 
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zorientowaną na zastosowania praktyczne (FP1P_W20); 

 jest świadomy wagi czynnika ekonomicznego w działalności 

kulturalnej (FP1P_W20); 

 ma podstawową wiedzę o nowych mediach komunikacyjnych i ich 

roli społeczno-kulturowej, zorientowaną na zastosowania praktyczne 

w działalności animacyjnej, zorientowaną na zastosowania 

praktyczne (FP1P_W18); 

 potrafi zbierać, interpretować i wykorzystać w praktyce informacje 

o warunkach wstępnych działalności kulturalnej w skali grupy, 

instytucji, środowiska (FP1P_U08, FP1P_U09); 

 umie analizować instytucjonalne zaplecze działalności kulturalnej 

(zasoby osobowe, materialne, organizacyjne) (FP1P_U08);  

 potrafi opracować program i okresowy plan działania instytucji, 

organizacji, grupy (FP1P_U07); 

 potrafi opracować raport diagnozujący warunki animacji środowiska 

lokalnego (FP1P_U08); 

 umie zorganizować partnerów działań animacyjnych (FP1P_U07);  

 potrafi opracować mapę aktywności lokalnej (FP1P_U06, 

FP1P_U08); 

 potrafi opracować plan, regulamin pracy grupy (FP1P_U06); 

 potrafi kreować sytuacje aktywności kulturalnej uczestników 

adekwatne do ich potrzeb i zainteresowań (FP1P_U07); 

 potrafi pełnić role wykonawcze występujące przy realizacji imprez 

(FP1P_U05); 

 umie opracować scenariusz, scenopis, plan organizacyjny, kosztorys 

i dokumentację archiwizacji imprezy (FP1P_U06); 

 potrafi stosować metody animacji dużych grup, dobiera i stosuje 

adekwatne do założonych celów formy aktywności uczestników 

(FP1P_U07); 

 potrafi ocenić i wykorzystać do realizacji zadań związanych z 

upowszechnianiem kultury artystycznej doświadczenia tzw. dobrych 

praktyk (FP1P_U13); 

 potrafi opisać funkcje, zadania, formy organizacyjne ważniejszych 

instytucji kultury (FP1P_U09); 

 potrafi czytać ze zrozumieniem akty prawne dotyczące działalności 

III sektora (FP1P_U10); 

 umie w stopniu podstawowym analizować i interpretować przepisy 

prawne dotyczące działalności kulturalnej (FP1P_U10); 

 potrafi dobrać źródła finansowania do określonych działań 

społeczno-kulturalnych (FP1P_U11); 

 potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać narzędzia 

marketingowe i nowoczesne technologie w działalności kulturalnej i 

animacji kultury (FP1P_U05, FP1P_U20); 

 umie samodzielnie zdobywać wiedzę, gromadzić doświadczenia 

zawodowe i rozwijać indywidualny warsztat pracy animatora 

kultury (FP1P_U04); 

 uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym (FP1P_K06, 

FP1P_K15); 

 potrafi współpracować w grupie i przyjmować role adekwatne do 

sytuacji (FP1P_K05); 

 jest otwarty na różnice kulturowe występujące w środowisku 

(FP1P_K12); 

 jest wrażliwy na problemy i potrzeby jednostek i zbiorowości 

(FP1P_K06); 

 posiada przekonanie o znaczeniu diagnozy w działalności 

animacyjnej (FP1P_K06); 

 jest świadomy odpowiedzialności za społeczność, w której 

podejmuje się działań animacyjnych (FP1P_K08); 
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 ma zdolność do współpracy i budowy relacji w pracy nad projektem 

(FP1P_K05); 

 jest otwarty na inicjatywy płynące ze środowiska (FP1P_K06); 

 potrafi pracować w zespole, przyjmować i wyznaczać zadania 

(FP1P_K05); 

 jest świadomy odpowiedzialności za uczestników realizowanego 

przez siebie przedsięwzięcia (FP1P_K08); 

 jest świadomy znaczenia dziedzictwa kulturowego, edukacji 

kulturalnej i odpowiedzialności za społeczność, do której kieruje 

działania (FP1P_K06, FP1P_K11); 

 wykazuje dbałość o wysoką jakość swoich działań i przekazywane 

wartości (FP1P_K02, FP1P_K08, FP1P_K12); 

 jest w swojej pracy zorientowany na wartości (FP1P_K07, 

FP1P_K08); 

 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, rozwijania 

kompetencji społecznych i zawodowych (FP1P_K04): 

 jest otwarty na współpracę ze środowiskami twórczymi 

(zawodowymi i amatorskimi), wyspecjalizowanymi instytucjami, 

środowiskiem (FP1P_K06); 

 jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego środowiska 

(FP1P_K06, FP1P_K10); 

 ma przyswojoną postawę postępowania zgodnie z zasadami prawa i 

etyki zawodowej (FP1P_K08). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Metody dydaktyczne stosowane w realizacji praktyki przez studenta 

I. Analiza dokumentacyjna: 

 zapoznanie się z dostępnymi materiałami źródłowymi odnoszącymi 

się do historii, a także rozwoju środowiska; 

 analiza dokumentów podstawowych, jak: podstawy prawne, statut, 

regulamin organizacyjny, regulaminy rady programowej, inne; 

 analiza dokumentacji programowej i sprawozdawczej stosowanych 

przez instytucje form animacyjnych.  

II. Nauka poprzez działanie: 

 rozmowy (wywiady) z kierownictwem i pracownikami instytucji, 

osobami znaczącymi oraz uczestnikami; 

 obserwacja uczestnicząca stałych zajęć i zdarzeń; 

 hospitacja wybranych zajęć i zdarzeń; asystowanie w prowadzeniu, 

a jeżeli to możliwe, samodzielne prowadzenie wybranych zajęć; 

 podejmowanie zadań i czynności charakterystycznych dla instytucji, 

w której odbywa się praktyka. 

Metody:  

 obserwacja uczestnicząca; 

 wywiady; 

 studiowanie dokumentów; 

 analiza mediów lokalnych;  

 aktywność własna studenta. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

Student opracowuje samodzielnie dwa z wymienionych niżej 

dokumentów:  

 propozycje do planu pracy instytucji; 

 plan pracy wybranej grupy zajęciowej; 

 projekt odnoszący się do wybranej dziedziny działalności instytucji; 

 dokumenty wymagane w konkursie na wybrane stanowisko pracy w 

instytucji. 

Student jest zobowiązany do przebywania w instytucji animacji 

społeczno-kulturalnej podczas każdego dnia praktyki w wymiarze 

uzgodnionym z opiekunem praktyki i kierownictwem instytucji oraz 
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określonym przez program praktyk. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 3 i 4. 

Warunki zaliczenia: 

1. Praktykant zobowiązany jest do przesłania na adres uczelni 

opiekunowi praktyki-nauczycielowi PWSZ pisemnego 

harmonogramu swoich zajęć do końca pierwszego tygodnia praktyki 

(wzór harmonogramu i adres uczelni znajduje się w gablocie przy 

sekretariacie IH). 

2. Warunkiem zaliczenia praktyki jest zrealizowanie programu 

praktyki i uzyskanie pozytywnej oceny praktyki w karcie oceny 

praktyki. 

       Po zakończeniu praktyki należy oddać w opisanej teczce do 

sekretariatu IH PWSZ : 

 wypełniony dziennik praktyk;  

 kartę oceny praktyki;  

 teczkę dorobku z wytworzonymi przez siebie materiałami 

związanymi z praktyką (wzór opisu teczki znajduje się w gablocie 

przy sekretariacie IH). 

3. Nauczyciel akademicki na podstawie karty oceny praktyki, analizy 

konspektów i ewentualnej hospitacji ustala ocenę z praktyki i 

wpisuje ją do karty zaliczeń i indeksu zgodnie z § 27, ust. 5. 

Regulaminu Studiów PWSZ. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

15 godzin – student poznaje otoczenie instytucji. 

15 godzin – student poznaje system planowania pracy instytucji 

(diagnoza organizacji). 

15 godzin – student poznaje organizację wewnętrzną instytucji (diagnoza 

zasobów organizacji). 

15 godzin – student przygotowuje swoją pracę z praktyk i bierze udział 

w bieżącej działalności instytucji. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

15 godzin – student poznaje otoczenie instytucji, a w szczególności: 

 obszar, zasięg działania instytucji; 

 charakter przestrzeni, między innymi (rodzaj zabudowy, 

komunikację publiczną, walory estetyczne i ekologiczne otoczenia, 

lokalizację instytucji ze względu na dostępność; 

 cechy demograficzne, społeczno-kulturowe i ekonomiczne 

zbiorowości obsługiwanej przez instytucję; 

 dziedzictwo kulturowe: zwyczaje, obyczaje, zabytki; 

 przejawy aktywności i samoorganizacji mieszkańców;  

 urządzenia i instytucje publiczne;  

 system kontaktowania się z otoczeniem: stosowane formy promocji, 

polityka informacyjna, reklama, bezpośredni kontakt z 

mieszkańcami, sprawdzanie odbioru proponowanych przez 

instytucje form animacyjnych, sposoby docierania do potencjalnych 

odbiorców, współpraca z mediami, kształtowanie wizerunku 

instytucji. 

15 godzin – student poznaje system planowania pracy instytucji 

(diagnoza organizacji): 

 koncepcję planowania;  

 ofertę programową, jej zróżnicowanie w stosunku do wieku, 

kompetencji, oczekiwań odbiorców; 

 sposoby tworzenia programu;  

 udział mieszkańców, współpracujących instytucji, pracowników w 

projektowaniu pracy; 

 założone i realizowane cele (misja), funkcje, zadania; 

 atrakcyjność, elastyczność oferty, jej różnorodność tematyczną i 
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formalną; 

 komplementarność i konkurencyjność oferty wobec propozycji 

innych instytucji; 

 współpracę z innymi instytucjami; 

 projekty realizowane poza siedzibą instytucji; 

 stopień wykorzystania własnego potencjału osobowego i 

materialnego, braki w wyposażeniu;  

 wizerunek (znak) instytucji w odbiorze społecznym. 

15 godzin – student poznaje organizację wewnętrzną instytucji (diagnoza 

zasobów organizacji): 

 podstawowe dokumenty (statut, regulamin wewnętrzny, inne 

regulacje); 

 strukturę organizacyjną; 

 funkcjonalność i adekwatność struktury organizacyjnej w stosunku 

do: misji instytucji, wewnętrznego obiegu informacji, stylu 

zarządzania, relacji, współpracy z otoczeniem, samorządności 

uczestników, polityki zatrudnienia i kształtowania stosunków 

pracy); 

 politykę kadrową;  

 sposoby pozyskiwania środków rzeczowych i finansowych;  

 administrowanie zasobami, efektywność wykorzystania potencjału 

instytucji i otoczenia. 

15 godzin – student przygotowuje, opracowuje: 

 propozycje do planu pracy instytucji; 

 plan pracy wybranej grupy zajęciowej; 

 projekt odnoszący się do wybranej dziedziny działalności instytucji; 

 dokumenty wymagane w konkursie na wybrane stanowisko pracy w 

instytucji. 

Student bierze udział w: 

 zadaniach wynikających z bieżącej działalności instytucji; 

 przygotowaniu i realizacji wybranych projektów; 

 realizacji zadań zleconych przez kierownictwo instytucji. 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca zgodna z lekturami zaleconymi w ramach specjalności animacja kultury 

25 

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 

przedmiotu do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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2. PRAKTYKA CIĄGŁA 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 
 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska – profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Praktyka ciągła 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 4 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów II 

9 Semestr 
4; we wrześniu lub w innym miesiącu (lipiec, sierpień) ustalonym z 

opiekunami praktyk w ZFP 

10 Typ zajęć praktyka zawodowa – ciągła 

11 Liczba godzin 80 (4 tygodnie) 

12 Koordynator mgr Stanisław Dziedzic 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 
 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

Student: 

 ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu 

instytucji związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej, 

zorientowaną na zastosowania praktyczne (FP1P_W19); 

 ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, 

procedurach, dobrych praktykach stosowanych w działalności 

kulturalnej i animacji, zorientowaną na zastosowania praktyczne 

(FP1P_W21); 

 ma podstawową wiedzę o uczestnikach działań kulturalnych oraz o 

metodach diagnozowania i ewaluacji ich potrzeb, zorientowaną na 

zastosowania praktyczne (FP1P_W22); 

 ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w 

instytucjach związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej, 

zorientowaną na zastosowania praktyczne (FP1P_W23); 

 zna ustawowe zadania podmiotów organizujących działalność 
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kulturalną oraz podstawy ekonomiczne ich funkcjonowania, 

zorientowaną na zastosowania praktyczne (FP1P_W20); 

 jest świadomy wagi czynnika ekonomicznego w działalności 

kulturalnej (FP1P_W20); 

 ma podstawową wiedzę o nowych mediach komunikacyjnych i ich 

roli społeczno-kulturowej, zorientowaną na zastosowania praktyczne 

w działalności animacyjnej, zorientowaną na zastosowania 

praktyczne (FP1P_W18); 

 potrafi zbierać, interpretować i wykorzystać w praktyce informacje o 

warunkach wstępnych działalności kulturalnej w skali grupy, 

instytucji, środowiska (FP1P_U08, FP1P_U09); 

 umie analizować instytucjonalne zaplecze działalności kulturalnej 

(zasoby osobowe, materialne, organizacyjne) (FP1P_U08);  

 potrafi opracować program i okresowy plan działania instytucji, 

organizacji, grupy (FP1P_U07); 

 potrafi opracować raport diagnozujący warunki animacji środowiska 

lokalnego (FP1P_U08); 

 umie zorganizować partnerów działań animacyjnych (FP1P_U07);  

 potrafi opracować mapę aktywności lokalnej (FP1P_U06, 

FP1P_U08); 

 potrafi opracować plan, regulamin pracy grupy (FP1P_U06); 

 potrafi kreować sytuacje aktywności kulturalnej uczestników 

adekwatne do ich potrzeb i zainteresowań (FP1P_U07); 

 potrafi pełnić role wykonawcze występujące przy realizacji imprez 

(FP1P_U05); 

 umie opracować scenariusz, scenopis, plan organizacyjny, kosztorys i 

dokumentację archiwizacji imprezy (FP1P_U06); 

 potrafi stosować metody animacji dużych grup, dobiera i stosuje 

adekwatne do założonych celów formy aktywności uczestników 

(FP1P_U07); 

 potrafi ocenić i wykorzystać do realizacji zadań związanych z 

upowszechnianiem kultury artystycznej doświadczenia tzw. dobrych 

praktyk (FP1P_U13); 

 potrafi opisać funkcje, zadania, formy organizacyjne ważniejszych 

instytucji kultury (FP1P_U09); 

 potrafi czytać ze zrozumieniem akty prawne dotyczące działalności 

III sektora (FP1P_U10); 

 umie w stopniu podstawowym analizować i interpretować przepisy 

prawne dotyczące działalności kulturalnej (FP1P_U10); 

 potrafi dobrać źródła finansowania do określonych działań społeczno-

kulturalnych (FP1P_U11); 

 potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać narzędzia 

marketingowe i nowoczesne technologie w działalności kulturalnej i 

animacji kultury (FP1P_U05, FP1P_U20); 

 umie samodzielnie zdobywać wiedzę, gromadzić doświadczenia 

zawodowe i rozwijać indywidualny warsztat pracy animatora kultury 

(FP1P_U04); 

 uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym (FP1P_K06, 

FP1P_K15); 

 potrafi współpracować w grupie i przyjmować role adekwatne do 

sytuacji (FP1P_K05); 

 jest otwarty na różnice kulturowe występujące w środowisku 

(FP1P_K12); 

 jest wrażliwy na problemy i potrzeby jednostek i zbiorowości 

(FP1P_K06); 

 posiada przekonanie o znaczeniu diagnozy w działalności 

animacyjnej (FP1P_K06); 

 jest świadomy odpowiedzialności za społeczność, w której podejmuje 
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się działań animacyjnych (FP1P_K08); 

 ma zdolność do współpracy i budowy relacji w pracy nad projektem 

(FP1P_K05); 

 jest otwarty na inicjatywy płynące ze środowiska (FP1P_K06); 

 potrafi pracować w zespole, przyjmować i wyznaczać zadania 

(FP1P_K05); 

 jest świadomy odpowiedzialności za uczestników realizowanego 

przez siebie przedsięwzięcia (FP1P_K08); 

 jest świadomy znaczenia dziedzictwa kulturowego, edukacji 

kulturalnej i odpowiedzialności za społeczność, do której kieruje 

działania (FP1P_K06, FP1P_K11); 

 wykazuje dbałość o wysoką jakość swoich działań i przekazywane 

wartości (FP1P_K02, FP1P_K08, FP1P_K12); 

 jest w swojej pracy zorientowany na wartości (FP1P_K07, 

FP1P_K08); 

 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, rozwijania 

kompetencji społecznych i zawodowych (FP1P_K04): 

 jest otwarty na współpracę ze środowiskami twórczymi 

(zawodowymi i amatorskimi), wyspecjalizowanymi instytucjami, 

środowiskiem (FP1P_K06); 

 jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego środowiska 

(FP1P_K06, FP1P_K10); 

 ma przyswojoną postawę postępowania zgodnie z zasadami prawa i 

etyki zawodowej (FP1P_K08). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Formy realizacji praktyki: 

 analiza dokumentów programowych i sprawozdawczych stosowanych 

przez instytucje;  

 rozmowy (wywiady) z animatorami prowadzącymi zajęcia i 

uczestnikami; 

 obserwacja uczestnicząca stałych zajęć i zdarzeń; 

 hospitacja wybranych zajęć i zdarzeń; asystowanie w prowadzeniu, a 

jeżeli to możliwe, samodzielne prowadzenie wybranych zajęć; 

 podejmowanie zadań i czynności charakterystycznych dla instytucji, 

w której odbywa się praktyka. 

Sposób przeprowadzenia praktyk: studenci poznają wybrane formy pracy 

instytucji i uczestniczą w ich realizacji. Oto przykłady: 

 stałe zajęcia grupowe: edukacyjne, twórcze, rekreacyjne; kluby, 

zrzeszenia miłośników, animatorów-wolontariuszy, itp.;  

 powtarzające się lub jednorazowe projekty, jak: konkursy, festiwale, 

przeglądy, spotkania, konferencje, wystawy, warsztaty, itp.; 

 udział studenta w realizacji bieżących zadań instytucji, zgodnie z 

uzgodnionym przez jej kierownictwo przebiegiem praktyki; 

 własny projekt studenta lub uczestnictwo w projekcie realizowanym 

przez instytucję. 

Uwaga: zaleca się charakterystykę, opis wymienionych form za pomocą 

pojęć stosowanych w teorii i metodyce animacji społeczno-kulturalnej. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

hospitacja przez opiekuna praktyk prowadzonych przez studenta zajęć 

grupowych lub realizowanego przez niego projektu. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 4. 

Warunki zaliczenia: 

 student zamieszcza w dzienniku praktyk szczegółową relację z 

wykonanych zadań wynikających z programu praktyk. Dziennik 

praktyk wraz z kartą oceny praktyki należy złożyć w ustalonym 

terminie. 
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22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

1. Hospitacja wybranych zajęć grupowych. 

2. Prowadzenie lub asystowanie wybranych stałych zajęć grupowych. 

3. Realizacja własnego projektu. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

8 godzin – student hospituje wybrane stałe zajęcia grupowe, jak grupy 

edukacyjne, twórcze, rekreacyjne; zrzeszenia (kluby, stowarzyszenia) 

miłośników, animatorów-wolontariuszy itp. Prowadzący omawia zajęcia, 

zwraca uwagę na stosowane metody i zasady. Odpowiedzialny: Animator 

prowadzący zajęcia. Opiekun praktyki. 

8 godzin – student hospituje wybrane stałe zajęcia grupowe, jak grupy 

edukacyjne, twórcze, rekreacyjne; zrzeszenia (kluby, stowarzyszenia) 

miłośników, animatorów-wolontariuszy itp. Prowadzący omawia zajęcia, 

zwraca uwagę na procesy grupowe i problemy wychowawcze. 

Odpowiedzialny: Animator prowadzący zajęcia. Opiekun praktyki. 

8 godzin – student hospituje powtarzające się lub jednorazowe projekty, 

jak: konkursy, festiwale, przeglądy, spotkania, konferencje, wystawy, 

warsztaty, itp. Opiekun omawia hospitowane zdarzenia, zwraca uwagę na 

specyfikę sytuacji animacyjnej, stosowane formy i metody. 

Odpowiedzialny: Animator prowadzący projekt. Opiekun praktyki. 

8 godzin – student hospituje powtarzające się lub jednorazowe projekty, 

jak: konkursy, festiwale, przeglądy, spotkania, konferencje, wystawy, 

warsztaty, itp. Opiekun omawia hospitowane zdarzenia, zwraca uwagę na 

specyfikę sytuacji animacyjnej, elementy kulturowe, zagadnienia 

organizacyjne. Odpowiedzialny: Animator prowadzący projekt. Opiekun 

praktyki. 

8 godzin – student asystuje lub prowadzi wybrane stałe zajęcia grupowe, 

jak grupy edukacyjne, twórcze, rekreacyjne; zrzeszenia (kluby, 

stowarzyszenia) miłośników, animatorów-wolontariuszy itp. Prowadzący 

omawia zajęcia, odnosi się do metodycznej poprawności kreowanych 

przez studenta sytuacji. Odpowiedzialny: Animator prowadzący projekt. 

Opiekun praktyki. 

8 godzin – student asystuje lub prowadzi wybrane stałe zajęcia grupowe, 

jak grupy edukacyjne, twórcze, rekreacyjne; zrzeszenia (kluby, 

stowarzyszenia) miłośników, animatorów-wolontariuszy itp. Prowadzący 

omawia zajęcia, odnosi się do metodycznej poprawności kreowanych 

przez studenta sytuacji. Odpowiedzialny: Animator prowadzący projekt. 

Opiekun praktyki. 

8 godzin – student bierze udział w realizacji powtarzających się lub 

jednorazowych projektów, jak: konkursy, festiwale, przeglądy, spotkania, 

konferencje, wystawy, warsztaty, itp. Opiekun wspólnie ze studentem 

analizuje realizowane projekty, odnosi się do metodycznej poprawności 

kreowanych przez studenta sytuacji. Odpowiedzialny: Animator 

prowadzący projekt. Opiekun praktyki. 

8 godzin – student bierze udział w realizacji powtarzających się lub 

jednorazowych projektów, jak: konkursy, festiwale, przeglądy, spotkania, 

konferencje, wystawy, warsztaty, itp. Opiekun wspólnie ze studentem 

analizuje realizowane projekty, odnosi się do metodycznej poprawności 

kreowanych przez studenta sytuacji. Odpowiedzialny: Animator 

prowadzący projekt. Opiekun praktyki. 

8 godzin – student realizuje własny projekt lub uczestniczy w projekcie 

realizowanym przez instytucję. Opiekun wspólnie ze studentem analizuje 

wartość projektu i poprawność jego wykonania. Odpowiedzialny: 

Animator prowadzący projekt. Opiekun praktyki. 

8 godzin – student realizuje własny projekt lub uczestniczy w projekcie 

realizowanym przez instytucję. Opiekun wspólnie ze studentem analizuje 

wartość projektu i poprawność jego wykonania. Odpowiedzialny: 

Animator prowadzący projekt. Opiekun praktyki. 
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24 Literatura podstawowa i uzupełniająca zgodna z lekturami zaleconymi w ramach specjalności animacja kultury 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 
 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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3. PRAKTYKA ŚRÓDROCZNA 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska – profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Praktyka śródroczna 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów III 

9 Semestr 5 

10 Typ zajęć praktyka zawodowa – śródroczna 

11 Liczba godzin 60 

12 Koordynator mgr Stanisław Dziedzic 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

Student: 

 ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu 

instytucji związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej, 

zorientowaną na zastosowania praktyczne (FP1P_W19); 

 ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, 

procedurach, dobrych praktykach stosowanych w działalności 

kulturalnej i animacji, zorientowaną na zastosowania praktyczne 

(FP1P_W21); 

 ma podstawową wiedzę o uczestnikach działań kulturalnych oraz o 

metodach diagnozowania i ewaluacji ich potrzeb, zorientowaną na 

zastosowania praktyczne (FP1P_W22); 

 ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w 

instytucjach związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej, 

zorientowaną na zastosowania praktyczne (FP1P_W23); 

 zna ustawowe zadania podmiotów organizujących działalność 

kulturalną oraz podstawy ekonomiczne ich funkcjonowania, 
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zorientowaną na zastosowania praktyczne (FP1P_W20); 

 jest świadomy wagi czynnika ekonomicznego w działalności 

kulturalnej (FP1P_W20); 

 ma podstawową wiedzę o nowych mediach komunikacyjnych i ich 

roli społeczno-kulturowej, zorientowaną na zastosowania praktyczne 

w działalności animacyjnej, zorientowaną na zastosowania 

praktyczne (FP1P_W18); 

 potrafi zbierać, interpretować i wykorzystać w praktyce informacje 

o warunkach wstępnych działalności kulturalnej w skali grupy, 

instytucji, środowiska (FP1P_U08, FP1P_U09); 

 umie analizować instytucjonalne zaplecze działalności kulturalnej 

(zasoby osobowe, materialne, organizacyjne) (FP1P_U08);  

 potrafi opracować program i okresowy plan działania instytucji, 

organizacji, grupy (FP1P_U07); 

 potrafi opracować raport diagnozujący warunki animacji środowiska 

lokalnego (FP1P_U08); 

 umie zorganizować partnerów działań animacyjnych (FP1P_U07);  

 potrafi opracować mapę aktywności lokalnej (FP1P_U06, 

FP1P_U08); 

 potrafi opracować plan, regulamin pracy grupy (FP1P_U06); 

 potrafi kreować sytuacje aktywności kulturalnej uczestników 

adekwatne do ich potrzeb i zainteresowań (FP1P_U07); 

 potrafi pełnić role wykonawcze występujące przy realizacji imprez 

(FP1P_U05); 

 umie opracować scenariusz, scenopis, plan organizacyjny, kosztorys 

i dokumentację archiwizacji imprezy (FP1P_U06); 

 potrafi stosować metody animacji dużych grup, dobiera i stosuje 

adekwatne do założonych celów formy aktywności uczestników 

(FP1P_U07); 

 potrafi ocenić i wykorzystać do realizacji zadań związanych z 

upowszechnianiem kultury artystycznej doświadczenia tzw. dobrych 

praktyk (FP1P_U13); 

 potrafi opisać funkcje, zadania, formy organizacyjne ważniejszych 

instytucji kultury (FP1P_U09); 

 potrafi czytać ze zrozumieniem akty prawne dotyczące działalności 

III sektora (FP1P_U10); 

 umie w stopniu podstawowym analizować i interpretować przepisy 

prawne dotyczące działalności kulturalnej (FP1P_U10); 

 potrafi dobrać źródła finansowania do określonych działań 

społeczno-kulturalnych (FP1P_U11); 

 potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać narzędzia 

marketingowe i nowoczesne technologie w działalności kulturalnej i 

animacji kultury (FP1P_U05, FP1P_U20); 

 umie samodzielnie zdobywać wiedzę, gromadzić doświadczenia 

zawodowe i rozwijać indywidualny warsztat pracy animatora 

kultury (FP1P_U04); 

 uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym (FP1P_K06, 

FP1P_K15); 

 potrafi współpracować w grupie i przyjmować role adekwatne do 

sytuacji (FP1P_K05); 

 jest otwarty na różnice kulturowe występujące w środowisku 

(FP1P_K12); 

 jest wrażliwy na problemy i potrzeby jednostek i zbiorowości 

(FP1P_K06); 

 posiada przekonanie o znaczeniu diagnozy w działalności 

animacyjnej (FP1P_K06); 

 jest świadomy odpowiedzialności za społeczność, w której 

podejmuje się działań animacyjnych (FP1P_K08); 
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 ma zdolność do współpracy i budowy relacji w pracy nad projektem 

(FP1P_K05); 

 jest otwarty na inicjatywy płynące ze środowiska (FP1P_K06); 

 potrafi pracować w zespole, przyjmować i wyznaczać zadania 

(FP1P_K05); 

 jest świadomy odpowiedzialności za uczestników realizowanego 

przez siebie przedsięwzięcia (FP1P_K08); 

 jest świadomy znaczenia dziedzictwa kulturowego, edukacji 

kulturalnej i odpowiedzialności za społeczność, do której kieruje 

działania (FP1P_K06, FP1P_K11); 

 wykazuje dbałość o wysoką jakość swoich działań i przekazywane 

wartości (FP1P_K02, FP1P_K08, FP1P_K12); 

 jest w swojej pracy zorientowany na wartości (FP1P_K07, 

FP1P_K08); 

 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, rozwijania 

kompetencji społecznych i zawodowych (FP1P_K04): 

 jest otwarty na współpracę ze środowiskami twórczymi 

(zawodowymi i amatorskimi), wyspecjalizowanymi instytucjami, 

środowiskiem (FP1P_K06); 

 jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego środowiska 

(FP1P_K06, FP1P_K10); 

 ma przyswojoną postawę postępowania zgodnie z zasadami prawa i 

etyki zawodowej (FP1P_K08). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Metody dydaktyczne stosowane w realizacji praktyki przez studenta 

I. Analiza dokumentacyjna: 

 zapoznanie się z dostępnymi materiałami źródłowymi odnoszącymi 

się do historii, a także rozwoju środowiska; 

 analiza dokumentów podstawowych, jak: podstawy prawne, statut, 

regulamin organizacyjny, regulaminy rady programowej, inne; 

 analiza dokumentacji programowej i sprawozdawczej stosowanych 

przez instytucje form animacyjnych.  

II. Nauka poprzez działanie: 

 rozmowy (wywiady) z kierownictwem i pracownikami instytucji, 

osobami znaczącymi oraz uczestnikami; 

 obserwacja uczestnicząca stałych zajęć i zdarzeń; 

 hospitacja wybranych zajęć i zdarzeń; asystowanie w prowadzeniu, 

a jeżeli to możliwe, samodzielne prowadzenie wybranych zajęć; 

 podejmowanie zadań i czynności charakterystycznych dla instytucji, 

w której odbywa się praktyka. 

Metody:  

 obserwacja uczestnicząca; 

 wywiady; 

 studiowanie dokumentów; 

 analiza mediów lokalnych;  

 aktywność własna studenta. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

Student opracowuje samodzielnie dwa z wymienionych niżej 

dokumentów:  

 propozycje do planu pracy instytucji; 

 plan pracy wybranej grupy zajęciowej; 

 projekt odnoszący się do wybranej dziedziny działalności instytucji; 

 dokumenty wymagane w konkursie na wybrane stanowisko pracy w 

instytucji. 

Student jest zobowiązany do przebywania w instytucji animacji 

społeczno-kulturalnej podczas każdego dnia praktyki w wymiarze 

uzgodnionym z opiekunem praktyki i kierownictwem instytucji oraz 
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określonym przez program praktyk. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 5. 

Warunki zaliczenia: 

1. Praktykant zobowiązany jest do przesłania na adres uczelni 

opiekunowi praktyki-nauczycielowi PWSZ pisemnego 

harmonogramu swoich zajęć do końca pierwszego tygodnia praktyki 

(wzór harmonogramu i adres uczelni znajduje się w gablocie przy 

sekretariacie IH). 

2. Warunkiem zaliczenia praktyki jest zrealizowanie programu 

praktyki i uzyskanie pozytywnej oceny praktyki w karcie oceny 

praktyki. 

Po zakończeniu praktyki należy oddać w opisanej teczce do sekretariatu 

IH PWSZ : 

 wypełniony dziennik praktyk;  

 kartę oceny praktyki;  

 teczkę dorobku z wytworzonymi przez siebie materiałami 

związanymi z praktyką (wzór opisu teczki znajduje się w gablocie 

przy sekretariacie IH). 

3. Nauczyciel akademicki na podstawie karty oceny praktyki, analizy 

konspektów i ewentualnej hospitacji ustala ocenę z praktyki i 

wpisuje ją do karty zaliczeń i indeksu zgodnie z § 27, ust. 5. 

Regulaminu Studiów PWSZ. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

15 godzin – student poznaje otoczenie instytucji. 

15 godzin – student poznaje system planowania pracy instytucji 

(diagnoza organizacji). 

15 godzin – student poznaje organizację wewnętrzną instytucji (diagnoza 

zasobów organizacji). 

15 godzin – student przygotowuje swoją pracę z praktyk i bierze udział 

w bieżącej działalności instytucji. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

15 godzin – student poznaje otoczenie instytucji, a w szczególności: 

 obszar, zasięg działania instytucji; 

 charakter przestrzeni, między innymi (rodzaj zabudowy, 

komunikację publiczną, walory estetyczne i ekologiczne otoczenia, 

lokalizację instytucji ze względu na dostępność; 

 cechy demograficzne, społeczno-kulturowe i ekonomiczne 

zbiorowości obsługiwanej przez instytucję; 

 dziedzictwo kulturowe: zwyczaje, obyczaje, zabytki; 

 przejawy aktywności i samoorganizacji mieszkańców;  

 urządzenia i instytucje publiczne;  

 system kontaktowania się z otoczeniem: stosowane formy promocji, 

polityka informacyjna, reklama, bezpośredni kontakt z 

mieszkańcami, sprawdzanie odbioru proponowanych przez 

instytucje form animacyjnych, sposoby docierania do potencjalnych 

odbiorców, współpraca z mediami, kształtowanie wizerunku 

instytucji. 

15 godzin – student poznaje system planowania pracy instytucji 

(diagnoza organizacji): 

 koncepcję planowania;  

 ofertę programową, jej zróżnicowanie w stosunku do wieku, 

kompetencji, oczekiwań odbiorców; 

 sposoby tworzenia programu;  

 udział mieszkańców, współpracujących instytucji, pracowników w 

projektowaniu pracy; 

 założone i realizowane cele (misja), funkcje, zadania; 

 atrakcyjność, elastyczność oferty, jej różnorodność tematyczną i 
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formalną; 

 komplementarność i konkurencyjność oferty wobec propozycji 

innych instytucji; 

 współpracę z innymi instytucjami; 

 projekty realizowane poza siedzibą instytucji; 

 stopień wykorzystania własnego potencjału osobowego i 

materialnego, braki w wyposażeniu;  

 wizerunek (znak) instytucji w odbiorze społecznym. 

15 godzin – student poznaje organizację wewnętrzną instytucji (diagnoza 

zasobów organizacji): 

 podstawowe dokumenty (statut, regulamin wewnętrzny, inne 

regulacje); 

 strukturę organizacyjną; 

 funkcjonalność i adekwatność struktury organizacyjnej w stosunku 

do: misji instytucji, wewnętrznego obiegu informacji, stylu 

zarządzania, relacji, współpracy z otoczeniem, samorządności 

uczestników, polityki zatrudnienia i kształtowania stosunków 

pracy); 

 politykę kadrową;  

 sposoby pozyskiwania środków rzeczowych i finansowych;  

 administrowanie zasobami, efektywność wykorzystania potencjału 

instytucji i otoczenia. 

15 godzin – student przygotowuje, opracowuje: 

 propozycje do planu pracy instytucji; 

 plan pracy wybranej grupy zajęciowej; 

 projekt odnoszący się do wybranej dziedziny działalności instytucji; 

 dokumenty wymagane w konkursie na wybrane stanowisko pracy w 

instytucji. 

Student bierze udział w: 

 zadaniach wynikających z bieżącej działalności instytucji; 

 przygotowaniu i realizacji wybranych projektów; 

 realizacji zadań zleconych przez kierownictwo instytucji. 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca zgodna z lekturami zaleconymi w ramach specjalności animacja kultury 

25 

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 

przedmiotu do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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