
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 

Zakład Filologii Polskiej 

 

KARTA OCENY PRAKTYKI  

I. METRYCZKA  
 
 
………………………………………………………………………… 
            (imię i nazwisko studenta) 

 
……………………..  –   studia I stopnia 
    (rok studiów) 

 

Kierunek: filologia polska, specjalność: animacja kultury 

Termin realizacji praktyki: ……………………………… 

Rodzaj praktyki: praktyka śródroczna* ciągła*.  

Miejsce realizacji praktyki …………………………………………………………………………………… 

Opiekun praktyki z ramienia instytucji: ……………………………………………………………………. 

Opiekun praktyki z ramienia PWSZ w Tarnowie: dr Krystyna Choińska, doc. PWSZ; dr Małgorzata Pachowicz, doc. PWSZ 

Dokumenty, na podstawie których jest realizowana praktyka: 1) skierowanie na praktykę;  

2) porozumienie o prowadzeniu praktyki 

Liczba godzin praktyki: 1) zaplanowanych……………. 2) zrealizowanych…………………….. 
 

II. OCENA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  PRZEZ OPIEKUNA PRAKTYKI  

Lp. Ocena  efektów kształcenia TAK NIE 

1.  
Czy student wykazuje predyspozycje do pracy w instytucjach związanych 

ze sferą działalności kulturalnej? 
  

2.  
Czy student ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, 

normach, procedurach, dobrych praktykach stosowanych w działalności 

kulturalnej i animacji, zorientowaną na zastosowania praktyczne? 

  

3.  

Czy student ma podstawową wiedzę o uczestnikach działań kulturalnych 

oraz o metodach diagnozowania i ewaluacji ich potrzeb oraz jest 

świadomy odpowiedzialności za uczestników realizowanego przez siebie 

przedsięwzięcia? 

  

4.  
Czy student wykazał się dbałością o wysoką jakość swoich działań 

i przekazywane wartości? 
  

5.  
Czy student ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy 

w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej? 
  

6.  
Czy student zna ustawowe zadania podmiotów organizujących 

działalnością kulturalną oraz podstawy ekonomiczne ich funkcjonowania? 
  

7.  
Czy student ma podstawową wiedzę o nowych mediach komunikacyjnych 

i ich roli społeczno-kulturowej w działalności animacyjnej?   
  

8.  
Czy student potrafił potrafi opracować program i okresowy plan działania 

instytucji związanych ze sferą działalności kulturalnej?  
  

9.  Czy student umie pozyskać partnerów działań animacyjnych?   

10.  
Czy student umie opracować scenariusz, scenopis, plan organizacyjny, 

kosztorys i dokumentację archiwizacji imprezy? 
  

11.  
Czy student potrafił współpracować w grupie i przyjmować role 

adekwatne do sytuacji? 
  

12.  

Czy student systematycznie prowadził dziennik praktyk, notując w nim 

swoje obserwacje i czy potrafił określić własne oczekiwania wynikające 

ze zdobywanych podczas praktyki doświadczeń zawodowych? 

  

13.  
Czy dziennik praktyk odzwierciedla realizowany przez  studenta program 

praktyki?  
  

14.  
Czy student zamieścił w dzienniku praktyk refleksję dotyczącą przebiegu 

praktyki?  
  

15.  Czy student systematycznie realizował harmonogram praktyki?      
*właściwe zakreślić 



Uwagi:  

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

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

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

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

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

 

Ocena praktyki*:  .………………………………………………..………………………………… 

 

…………………,  dnia ……………………………    ……….………………………………………                                  
(miejscowość)                                                                                                                        (podpis  opiekuna praktyki ) 

 

 

III. Ocena praktyki przez opiekuna praktyki w PWSZ 

 

Lp.  TAK NIE 

1.  
Czy student uczestniczył w spotkaniu instruktażowym dotyczącym 

organizacji praktyki? 
  

2.  
Czy student czynnie uczestniczył w spotkaniu podsumowującym 

zrealizowaną praktykę?  
  

3.  
Czy student potrafi dokonać samooceny, uwzględniając dodatnie i 

ujemne aspekty realizowanego programu praktyki?  
  

4.  
Czy student potrafi dokonać oceny własnej wiedzy, umiejętności i 

kompetencji przydatnych w pracy w mediach?  
  

 

Uwagi:  

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

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

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

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

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

Praktykę zaliczono.  

Ocena praktyki*:  .……………………………………………………………………… 

 

Tarnów,  dnia …………………………………         …………………………………………………                                  
                                                                                                                        (podpis opiekuna praktyki z PWSZ w Tarnowie) 

 

 

 

*Ocena ogólna praktyki studenta wyrażona stopniem, wg skali obowiązującej w PWSZ w Tarnowie: 5,0 (bardzo dobry);  

4,5 (plus dobry); 4,0 (dobry); 3,5 (plus dostateczny); 3,0 (dostateczny); 2,0 (niedostateczny). 

 

(opracowanie dr Krystyna Choińska, doc. PWSZ, dr Małgorzata Pachowicz, doc. PWSZ) 

 


