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PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE  

INSTYTUT HUMANISTYCZNY - ZAKŁAD FILOLOGII 

 

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ  

dla studentów specjalności: 

filologia germańska, studia nienauczycielskie, stacjonarne I stopnia, rok II i III, 

specjalizacja: język niemiecki biznesu / język niemiecki w turystyce 

 
I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

1. Praktyka zawodowa jest nieodłączną częścią procesu dydaktycznego i równorzędnie z innymi zajęciami 

objętymi planem studiów podlega obowiązkowemu zaliczeniu.  

2. Student może odbyć praktykę w różnych instytucjach i urzędach samorządowych, firmach państwowych lub 

prywatnych, w tym współpracujących z krajami niemieckojęzycznymi, w biurach turystycznych, bankach, 

agencjach reklamowych, towarzystwach ubezpieczeniowych lub innych placówkach, zwanych dalej 

instytucjami/zakładami pracy, zgodnie z wybraną specjalizacją.  

3. Praktyka ma zapewnić studentowi bezpośredni, zorganizowany kontakt ze środowiskiem pracy, zdobycie 

pierwszych doświadczeń związanych z praca zawodową i osobami kompetentnymi w danej dziedzinie. Praktyka 

powinna umożliwić uzyskanie fachowej pomocy doradczej w nabywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych, przydatnych w przyszłej pracy.  

 

II. EFEKTY  KSZTAŁCENIA uzyskane w ramach praktyki zawodowej 

1. Student ma wiedzę o zakładzie pracy (odpowiednio: przedsiębiorstwie, firmie, instytucji, urzędzie, itp.)  

i o środowisku zawodowym, jego organizacji, stosowanej dokumentacji i procedurach przez pryzmat powierzonych 

mu obowiązków. Student zapoznał się ze swoim stanowiskiem pracy, zakresem swoich działań, obowiązków  

i kompetencji, z przepisami obowiązującymi wszystkich pracowników (w tym przepisami BHP, przepisami  

o ochronie tajemnicy służbowej i państwowej, aktualnym regulaminem, itp.). 

2. Student wykorzystał wiedzę merytoryczną, zdobytą w zakładzie pracy i w PWSZ w Tarnowie, oraz udoskonalił 

posiadane umiejętności podczas realizacji powierzonych mu zadań. Rozwinął kompetencje zawodowe poprzez 

dobór i odpowiednie wykorzystanie informacji i materiałów, selekcję strategii realizowania działań praktycznych. 

Wykazał odpowiedzialność etyczną właściwą dla danego zawodu i stanowiska pracy. 

3. Student zdobył doświadczenie w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków, poprzez 

rozwiązywanie realnych problemów zawodowych oraz odpowiedzialne planowanie działań i ich ocenę. Przejawił 

inicjatywę, wykazał się motywacją oraz umiejętnością krytycznego myślenia. Student potrafi wykazać swoje 

postępy w rozwoju zawodowym i osobistym, poczynione dzięki odbyciu praktyki, oraz ocenić ich przydatność. 

 

III. INSTRUKCJA PRZEBIEGU PRAKTYKI 

1. Wymiar, czas i miejsce odbywania praktyki 

Praktyka zawodowa obejmuje 360 godzin i jest podzielona na dwa etapy: 240 godzin po semestrze IV  

– 8 pkt. ECTS (8 tygodni)  i 120 godzin w trakcie semestrów V i VI – 5 pkt. ECTS (4 tygodnie, w terminach 

niekolidujących z przebiegiem procesu dydaktycznego i w porozumieniu z opiekunem praktyk w PWSZ).  

Student dokonuje wyboru miejsca praktyki zgodnie z wybraną specjalizacją z listy interesariuszy zewnętrznych,  

tj. tych zakładów, z którymi PWSZ w Tarnowie podpisała porozumienia o współpracy. Student ma również 

możliwość samodzielnego wyboru miejsca odbywania praktyki, kierując się indywidualnymi preferencjami 

związanymi z rozwojem kariery zawodowej, możliwościami i zainteresowaniami, w porozumieniu z opiekunem 

praktyk w PWSZ.  
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2. Obowiązki poszczególnych interesariuszy 

 

a) Dyrektor/prezes zakładu pracy 

 wyraża zgodę na realizację niniejszego programu praktyki podpisując zgodę na przyjęcie studenta na 

praktykę oraz porozumienie o prowadzenie praktyki zawodowej, 

 sprawuje nadzór nad studentem-praktykantem lub wskazuje opiekuna praktyki z ramienia zakładu pracy, 

który kontroluje przebieg praktyki studenta, 

 potwierdza w dzienniku praktyk rozpoczęcie i zakończenie praktyki, 

 dyrektor/prezes zakładu pracy może zażądać od uczelni odwołania studenta z praktyki, jeżeli naruszy on  

w sposób rażący dyscyplinę pracy. 

 

b) Opiekun praktyk z ramienia zakładu pracy 

 przygotowuje stanowisko pracy dla praktykanta i zapoznaje go z charakterem wykonywanej pracy, 

 zapoznaje studenta z przepisami BHP, zakładowym regulaminem pracy oraz przepisami o ochronie 

tajemnicy służbowej i państwowej, 

 informuje praktykanta o jego obowiązkach, umożliwia studentowi zapoznanie się z poszczególnymi 

jednostkami i dokumentacją Instytucji, oraz z różnymi czynnościami związanymi z funkcjonowaniem 

Instytucji, 

 sprawdza obecność studenta na praktyce i stwierdza to własnoręcznym podpisem w dzienniku praktyk -  

w kartach tygodniowych,  

 nadzoruje pracę studenta i czuwa nad prawidłowym przebiegiem praktyki i realizacją zadań, 

 stosuje wysokie wymogi wobec praktykantów, by zamierzone cele praktyki zostały osiągnięte, 

 wypełnia kartę oceny studenta i dokonuje oceny praktyki.  

 

c) Student/ka odbywający/a praktykę  

 zapoznaje się przed rozpoczęciem praktyki z programem praktyk: założeniami programowymi, efektami 

kształcenia realizowanymi w ramach praktyki zawodowej, instrukcją przebiegu praktyki oraz warunkami  

i formami zaliczenia praktyki, 

 przekazuje opiekunowi praktyki z ramienia PWSZ pisemną zgodę na odbycie praktyki zawodowej we 

wskazanym przez niego terminie (nie później niż 4 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem praktyki), 

 stawia się w wyznaczonej instytucji na praktykę w ustalonym terminie i zgłasza się do Dyrekcji i Opiekuna 

praktyki, 

 do końca pierwszego tygodnia praktyki, przesyła opiekunowi praktyk z ramienia PWSZ (na adres uczelni 

lub na adres mailowy) harmonogram swoich godzin pracy, 

 zapoznaje się ze swoim stanowiskiem pracy, zakresem swoich działań, obowiązków i kompetencji, 

przepisami obowiązującymi wszystkich pracowników (w tym przepisami BHP, przepisami o ochronie 

tajemnicy służbowej i państwowej, aktualnym regulaminem), a także formami współżycia wymaganymi  

w relacjach przedsiębiorca - kontrahent, urzędnik - petent, zwierzchnik - podwładny, itp., 

 przestrzega obowiązujących w danej placówce regulaminów i dyscypliny pracy, 

 wykonuje polecone zadania i prace, w zależności od charakteru przyjmującej jednostki, bierze kreatywny 

udział w realizowanych projektach. prowadzenie na bieżąco dokumentacji koniecznej do zaliczenia 

praktyki, w tym dziennika praktyk, 

 na bieżąco wypełnia karty tygodniowe dziennika praktyk podając każdorazowo wykaz prowadzonych 

czynności. 
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d) Opiekun praktyk z ramienia PWSZ w Tarnowie 

 koordynuje przygotowanie i przebieg praktyk zawodowych, 

 opracowuje harmonogram hospitacji studentów, na podstawie którego nauczyciele akademiccy odwiedzają 

studentów w miejscu ich praktyk wypełniając kartę hospitacji praktyk zawodowych; w przypadku braku 

hospitacji, przeprowadza ze studentem indywidualną rozmowę podsumowującą praktykę, 

 zalicza praktykę wpisem do indeksu oraz karty egzaminacyjnej studenta w semestrze IV i w semestrze VI 

studiów. 

 

3. Warunki i formy zaliczania praktyki 

 

1. Podstawowym warunkiem zaliczenia praktyki jest obecność i czynny udział studenta 

w wypełnianiu obowiązków przewidzianych programem praktyki. 

2. Zaliczenia praktyki w IV i VI semestrze dokonuje opiekun praktyki z ramienia PWSZ w Tarnowie na 

podstawie: 

a) wypełnionego dziennika praktyk przedstawiającego dzienny zapis najważniejszych zadań, 

b) karty oceny studenta – praktykanta zawierającej opinię wystawioną przez opiekuna praktyki w danym 

zakładzie pracy i wyrażoną stopniem, 

c) samooceny praktyki dokonanej przez studenta w sprawozdaniu z przebiegu praktyki, 

d) karty hospitacji praktyki lub indywidualnej rozmowy podsumowującej praktykę. 

3. Student zobowiązany jest do przedłożenia opiekunowi praktyk w PWSZ wyżej wymienionej dokumentacji  

w ciągu 7 dni od zakończenia praktyki. Materiały te stanowią podstawę do oceny praktyki i jej zaliczenia. 

Opiekun z ramienia PWSZ może obniżyć zaproponowaną przez zakładowego opiekuna praktyki ocenę  

w przypadku niedopełnienia przez studenta wymogów związanych z zaliczeniem praktyki. 

4. Zgodnie z regulaminem studiów praktyka zaliczana jest przez opiekunów praktyk w PWSZ wpisem do indeksu 

oraz karty egzaminacyjnej studenta. W indeksie, w miejscu przewidzianym na wpisy dotyczące praktyk 

zawodowych, odnotowuje się miejsce i okres odbywania praktyki, ocenę oraz imię i nazwisko opiekuna ze 

strony zakładu pracy. 

 


