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KIERUNKOWY REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH 

W KATEDRZE FILOLOGII POLSKIEJ  

NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM  

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE 

(obowiązuje od roku akademickiego 2021/2022) 

 

§ 1 

Uwagi ogólne 

 

1. Katedra Filologii Polskiej organizuje (w ramach kształcenia studentów na kierunku filologia 

polska, na studiach pierwszego i drugiego stopnia) praktyki stanowiące integralną część 

harmonogramu realizacji programu studiów oraz procesu kształcenia. 

2. Kierunkowy regulamin praktyk zawodowych w Katedrze Filologii Polskiej PWSZ 

w Tarnowie odnosi się do Regulaminu praktyk zawodowych PWSZ w Tarnowie (przyjętego 

Uchwałą nr 6/2021 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 19.03.2021 r.  w sprawie prowadzenia 

Regulaminu Praktyk Zawodowych PWSZ w Tarnowie).  

3. Kierunkowy regulamin praktyk zawodowych w Katedrze Filologii Polskiej PWSZ 

w Tarnowie obowiązuje studentów kierunku filologia polska studiów pierwszego stopnia 

stacjonarnych oraz drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych.  

4. Kierunkowy regulamin praktyk zawodowych w Katedrze Filologii Polskiej PWSZ 

w Tarnowie określa cel praktyk, efekty uczenia się, wymiar praktyk, dzienny wymiar czasu 

trwania praktyk, charakterystykę miejsca odbywania praktyk, zasady powołania i nadzoru 

opiekuna praktyk, zakres obowiązków studentów, informację dotyczącą prowadzenia 

dokumentacji praktyk i ich zaliczania.  

5. Szczegółowe programy praktyk realizowanych przez studentów kierunku filologia polska 

w ramach specjalności są zamieszczone w sylabusach praktyk zawodowych, które są dostępne 

na stronie internetowej Katedry Filologii Polskiej. 

6. Praktykom studenckim przypisuje się punkty ECTS.  

7. Praktyka zawodowa podlega obowiązkowemu zaliczeniu na ocenę i nie ma możliwości 

ubiegania się o zwolnienie z obowiązku jej odbywania. 

8. W uzasadnionych przypadkach m.in. z tytułu posiadania orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności, student może ubiegać się o dostosowanie kierunkowego programu praktyk 

zawodowych do jego indywidualnych potrzeb. Szczegółowe zasady określone są w § 1 pkt 12 
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Regulaminu Praktyk Zawodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 

(Uchwała nr 6/2021 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 19.03.2021 r.  w sprawie prowadzenia 

Regulaminu Praktyk Zawodowych PWSZ w Tarnowie). 

 

§ 2 

Cele praktyki 

 

Głównym celem praktyki zawodowej realizowanej przez studentów kierunku filologia polska 

na studiach pierwszego i drugiego stopnia jest doskonalenie umiejętności praktycznych 

i zawodowych, które student nabył podczas zajęć dydaktycznych na uczelni, poszerzenie 

wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, a ponadto: 

a) zapoznanie studentów ze specyfiką środowiska zawodowego (w różnych zakładach pracy 

i na różnych stanowiskach pracy) i wprowadzenie do praktycznego wykonywania zawodu, 

do którego przygotowują studia na kierunku filologia polska poprzez doskonalenie 

posiadanych umiejętności praktycznych w rzeczywistych warunkach pracy, 

b) kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem 

odbywania praktyki oraz kształtowanie postaw wobec potencjalnych pracodawców i 

pracowników, 

c) poznanie struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania instytucji, w której jest 

realizowana praktyka, poprzez obserwację działań pracowników zatrudnionych w zakładzie 

pracy, 

d) doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego 

zarządzania czasem, samodzielności, a także kształtowanie postawy odpowiedzialności za 

powierzone zadania, 

e) zbieranie - za zgodą władz instytucji przyjmującej na praktykę - materiałów i informacji do 

pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej) oraz nawiązywanie kontaktów 

zawodowych, które umożliwią przygotowanie przez studenta pracy dyplomowej 

o charakterze wdrożeniowym, 

f) kształtowanie wysokiej kultury zawodowej oraz postaw etycznych właściwych dla 

poszczególnych zawodów i stanowisk pracy,  

g) przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za realizację zadań, 

kształtowanie zdolności samodzielnego i krytycznego myślenia oraz wdrażanie do 

skutecznej komunikacji. 
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§ 3 

Szczegółowe efekty uczenia się 

 

Efekty uczenia się, które student powinien osiągnąć w ramach praktyki zawodowej na kierunku 

filologia polska w ramach każdej ze specjalności zostały szczegółowo określone i zapisane w 

sylabusach praktyk zawodowych i przedstawiają się następująco:  

 

Studia I stopnia 

 

I. dla specjalności nauczycielskiej: 

 

1. praktyka psychologiczno-pedagogiczna: student po zakończeniu praktyki: 

- zna i rozumie zadania charakterystyczne dla szkoły lub placówki systemu oświaty oraz 

środowisko, w jakim one działają, zna i rozumie organizację, statut i plan pracy szkoły, program 

wychowawczo-profilaktyczny oraz program realizacji doradztwa zawodowego,  

- zna i rozumie zasady zapewniania bezpieczeństwa uczniom w szkole i poza nią,   

- potrafi wyciągać wnioski z obserwacji pracy wychowawcy klasy, jego interakcji z uczniami 

oraz sposobu, w jaki planuje i przeprowadza zajęcia wychowawcze,  

- potrafi wyciągać wnioski z obserwacji sposobu integracji działań opiekuńczo-

wychowawczych i dydaktycznych przez nauczycieli przedmiotów,  

- potrafi wyciągać wnioski, w miarę możliwości, z bezpośredniej obserwacji pracy rady 

pedagogicznej i zespołu wychowawców klas,  

- potrafi wyciągać wnioski z bezpośredniej obserwacji pozalekcyjnych działań opiekuńczo-

wychowawczych nauczycieli, w tym podczas dyżurów na przerwach międzylekcyjnych 

i zorganizowanych wyjść grup uczniowskich,  

- potrafi zaplanować i przeprowadzić zajęcia wychowawcze pod nadzorem opiekuna praktyk 

zawodowych, potrafi analizować, przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych oraz 

nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w zakresie przygotowania psychologiczno-

pedagogicznego, sytuacje i zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone 

w czasie praktyk, jest gotów do skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych 

i z nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy; 
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2. praktyka zawodowa nauczycielska: student po zakończeniu praktyki: 

- zna i rozumie zadania charakterystyczne dla szkoły lub placówki systemu oświaty oraz 

środowisko, w jakim one działają,  

- zna i rozumie organizację, statut i plan pracy szkoły, program wychowawczo-profilaktyczny 

oraz program realizacji doradztwa zawodowego,  

- zna i rozumie zasady zapewniania bezpieczeństwa uczniom w szkole i poza nią,  

- zna i rozumie zadania dydaktyczne realizowane przez szkołę lub placówkę systemu oświaty, 

- zna i rozumie sposób funkcjonowania oraz organizację pracy dydaktycznej szkoły lub 

placówki systemu oświaty,  

- zna i rozumie rodzaje dokumentacji działalności dydaktycznej prowadzonej w szkole lub 

placówce systemu oświaty,  

- potrafi wyciągać wnioski z obserwacji pracy wychowawcy klasy, jego interakcji z uczniami 

oraz sposobu, w jaki planuje i przeprowadza zajęcia wychowawcze,  

- potrafi wyciągać wnioski z obserwacji sposobu integracji działań opiekuńczo-

wychowawczych i dydaktycznych przez nauczycieli przedmiotów,  

- potrafi wyciągać wnioski, w miarę możliwości, z bezpośredniej obserwacji pracy rady 

pedagogicznej i zespołu wychowawców klas,  

- potrafi wyciągać wnioski z bezpośredniej obserwacji pozalekcyjnych działań opiekuńczo-

wychowawczych nauczycieli, w tym podczas dyżurów na przerwach międzylekcyjnych i 

zorganizowanych wyjść grup uczniowskich,  

- potrafi zaplanować i przeprowadzić zajęcia wychowawcze pod nadzorem opiekuna praktyk 

zawodowych,  

- potrafi analizować, przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych oraz  nauczycieli 

akademickich prowadzących zajęcia w zakresie przygotowania psychologiczno-

pedagogicznego, sytuacje i zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone w 

czasie praktyk,  

- potrafi wyciągnąć wnioski z obserwacji pracy dydaktycznej nauczyciela, jego interakcji z 

uczniami oraz sposobu planowania i przeprowadzania zajęć dydaktycznych aktywnie 

obserwować stosowane przez nauczyciela metody i formy pracy oraz wykorzystywane pomoce 

dydaktyczne, a także sposoby oceniania uczniów oraz zadawania i sprawdzania pracy domowe,  

- potrafi zaplanować i przeprowadzić pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych serię lekcji 

lub zajęć,  
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- potrafi analizować, przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych oraz nauczycieli 

akademickich prowadzących zajęcia w zakresie przygotowania psychologiczno-

pedagogicznego, sytuacje i zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone 

w czasie praktyk,  

- jest gotów do skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych  

i z nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy,  

- jest gotów do skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych i nauczycielami;  

 

II. dla specjalności komunikowanie medialne – słowo, tekst, obraz; student po zakończeniu 

praktyki: 

- ma wiedzę o nowych mediach komunikacyjnych i ich roli społeczno-kulturowej, 

zorientowaną na zastosowania praktyczne w działalności zawodowej, 

- ma wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną sferą 

działalności medialnej, zorientowaną na zastosowania praktyczne, 

- potrafi zbierać, interpretować i wykorzystać w praktyce informacje o warunkach wstępnych 

działalności kulturalnej w skali grupy, instytucji, środowiska, 

- potrafi samodzielnie gromadzić materiały dziennikarskie, opracować je i zaprezentować, 

- potrafi posługiwać się programami komputerowymi i bazami danych, 

- umie analizować i interpretować przepisy prawne dotyczące działalności medialnej, 

- potrafi ocenić i wykorzystać do realizacji zadań związanych z działalnością medialną 

doświadczenia tzw. dobrych praktyk, 

- ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy, 

- ma umiejętności niezbędne do planowania i organizowania pracy indywidualnej i zespołowej 

w różnych instytucjach, pełniąc różnorakie funkcje w obrębie grupy, 

- umie analizować i określać cechy oraz potrzeby uczestników działań medialnych i wchodzić 

w rolę podwładnego i przełożonego w obrębie grup społecznych i kierować nimi, 

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę, gromadzić doświadczenia zawodowe i rozwijać 

indywidualny warsztat pracy, 

- potrafi wykorzystać narzędzia marketingowe i nowoczesne technologie w działalności 

medialnej, 

- jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy oraz skorzystania z pomocy nauczyciela 

akademickiego - opiekuna praktyki lub opiekuna praktyki z instytucji, w której realizowana jest 

praktyka w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu, 
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- stara się identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu, rozwija 

umiejętność krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów, 

- dostrzega etyczny wymiar swoich działań, odpowiedzialnie pełni rolę zawodową, 

współuczestniczy w zewnątrz- i wewnątrzgrupowym procesie wymiany wiedzy i umiejętności,  

- poszukuje rozwiązań zgodnych z przepisami prawa oraz dobrymi praktykami stosowanymi w 

środowisku zawodowym i społecznym, 

- jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego środowiska, jest świadomy znaczenia 

dziedzictwa kulturowego oraz edukacji kulturalnej; 

 

III. dla specjalności menedżer i animator kultury; student po zakończeniu praktyki: 

- ma wiedzę o nowych mediach komunikacyjnych i ich roli społeczno-kulturowej, 

zorientowaną na zastosowania praktyczne w działalności kulturalnej i animacyjne, 

- ma wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach, dobrych praktykach 

stosowanych w działalności kulturalnej i animacji, zorientowaną na zastosowania praktyczne, 

- zna ustawowe zadania podmiotów organizujących działalność kulturalną oraz podstawy 

ekonomiczne ich funkcjonowania w sposób zorientowany na zastosowania praktyczne, 

- ma wiedzę o uczestnikach działań kulturalnych oraz o metodach diagnozowania i ewaluacji 

ich potrzeb, zorientowaną na zastosowania praktyczne, 

- ma wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną sferą 

działalności kulturalnej, zorientowaną na zastosowania praktyczne, 

- potrafi zbierać, interpretować i wykorzystać w praktyce informacje o warunkach wstępnych 

działalności kulturalnej w skali grupy, instytucji, środowiska, 

- potrafi opracować program i okresowy plan działania instytucji, organizacji, grupy; raport 

diagnozujący warunki animacji środowiska lokalnego; opracować mapę aktywności lokalnej; 

plan, regulamin pracy grupy; scenariusz, scenopis, plan organizacyjny, kosztorys i 

dokumentację archiwizacji imprezy, 

- umie analizować i interpretować przepisy prawne dotyczące działalności kulturalnej, 

- umie analizować instytucjonalne zaplecze działalności kulturalnej (zasoby osobowe, 

materialne, organizacyjne), 

- potrafi ocenić i wykorzystać do realizacji zadań związanych z upowszechnianiem kultury 

artystycznej doświadczenia tzw. dobrych praktyk; potrafi stosować metody animacji dużych 

grup, dobiera i stosuje adekwatne do założonych celów formy aktywności uczestników, 
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- potrafi wykorzystać narzędzia marketingowe i nowoczesne technologie w działalności 

kulturalnej i animacji kultury, 

- ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach kultury, 

- w porozumieniu z opiekunem praktyk planuje i realizuje oryginalne projekty związane ze 

sferą działalności kulturalnej, 

- potrafi współpracować w grupie i przyjmować role adekwatne do sytuacji; 

- potrafi wyznaczać zadania; ma zdolność do współpracy i budowy relacji w pracy nad 

projektem, 

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę, gromadzić doświadczenia zawodowe i rozwijać 

indywidualny warsztat pracy menedżera i animatora kultury, 

- jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy oraz skorzystania z pomocy nauczyciela 

akademickiego - opiekuna praktyki lub opiekuna praktyki z instytucji, w której realizowana jest 

praktyka w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu, 

- stara się identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu, rozwija 

umiejętność krytycznego myślenia i odpowiedzialnego rozwiązywania problemów, 

- jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego środowiska, jest świadomy znaczenia 

dziedzictwa kulturowego oraz edukacji kulturalne; 

 

IV. dla specjalności twórcze pisarstwo; student po zakończeniu praktyki: 

- ma zaawansowaną wiedzę o kulturze, jej głównych odmianach, obiegach i mediach, 

zorientowaną na zastosowanie praktyczne w kulturze, działalności kulturalnej, edukacyjnej i 

medialnej oraz postrzega kulturę wraz z jej obszarami i warstwami z perspektywy beneficjenta 

i współtwórcy,  

- ma wiedzę o nowych mediach komunikacyjnych i ich roli społeczno-kulturowej, 

zorientowaną na zastosowanie praktyczne w działalności kulturalnej, ma podstawową wiedzę 

o uczestnikach działań kulturalnych oraz o metodach diagnozowania i ewaluacji ich potrzeb,  

- ma wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach, dobrych praktykach 

stosowanych w działalności kulturalnej, zorientowaną na zastosowania praktyczne,  

- ma wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną sferą 

działalności kulturalnej, zorientowaną na zastosowania praktyczne,  

- potrafi zbierać, interpretować i wykorzystać w praktyce informacje niezbędne do skutecznego 

podjęcia i wykonania zadania zawodowego w sposób dostosowany do charakteru i rodzaju 

zadania, a także uwarunkowań mu towarzyszących,  
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- potrafi współpracować w grupie i przyjmować role adekwatne do sytuacji;  

- potrafi wyznaczać zadania;  

- ma zdolność do współpracy i budowy relacji w pracy zawodowej,  

- potrafi zastosować podstawowe zasady opracowania edytorskiego tekstów, posługując się w 

tym celu programami komputerowymi,  

- potrafi zastosować reguły wykorzystania w oryginalnej pracy własnej cudzego dorobku 

naukowego, artystycznego i twórczego, jego wprowadzania i oznaczania, pozostając w zgodzie 

z przepisami prawa i zasadami etycznymi,  

- potrafi ocenić i wykorzystać do realizacji zadań związanych z tworzeniem i 

upowszechnianiem kultury doświadczenia tzw. dobrych praktyk,  

- ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach kultury,  

- potrafi samodzielnie tworzyć różnorodne teksty kultury: promocyjne, reklamowe, 

informacyjne, popularnonaukowe, eksperckie, artystyczne,  

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę, gromadzić doświadczenia zawodowe i rozwijać 

indywidualny warsztat pracy,  

- potrafi wykorzystać nowoczesne technologie w działalności tekstotwórczej,  

- jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy oraz skorzystania z pomocy nauczyciela 

akademickiego - opiekuna praktyki lub opiekuna praktyki z instytucji, w której realizowana jest 

praktyka,  

- w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu,  

- stara się identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu,  

- rozwija postawę odpowiedzialności wobec środowiska zawodowego i społecznego,  

- poszukuje rozwiązań zgodnych z przepisami prawa oraz dobrymi praktykami stosowanymi w 

środowisku zawodowym i społecznym,  

- jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego środowiska,  

- jest świadomy znaczenia dziedzictwa kulturowego oraz edukacji kulturalnej. 

 

Studia II stopnia 

 

I. dla specjalności nauczycielskiej: 

 

1. praktyka psychologiczno-pedagogiczna; student po zakończeniu praktyki: 
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- zna i rozumie organizację, statut i plan pracy szkoły, program wychowawczo-profilaktyczny 

oraz program realizacji doradztwa zawodowego, 

- zna i rozumie zadania charakterystyczne dla szkoły lub placówki oświatowej oraz środowisko, 

w jakim one działają, 

- zna i rozumie zasady zapewniania bezpieczeństwa uczniom w szkole i poza nią, 

- potrafi wyciągać wnioski z obserwacji pracy wychowawcy klasy, jego interakcji z uczniami 

oraz sposobu, w jaki planuje i przeprowadza zajęcia wychowawcze, 

- potrafi wyciągać wnioski z obserwacji sposobu integracji działań opiekuńczo-

wychowawczych i dydaktycznych przez nauczycieli przedmiotów, 

- potrafi wyciągać wnioski, w miarę możliwości, z bezpośredniej obserwacji pracy rady 

pedagogicznej i zespołu wychowawców klas, 

- potrafi wyciągać wnioski z bezpośredniej obserwacji pozalekcyjnych działań opiekuńczo-

wychowawczych nauczycieli, w tym podczas dyżurów na przerwach międzylekcyjnych i 

zorganizowanych wyjść grup uczniowskich, 

- potrafi zaplanować i przeprowadzić zajęcia wychowawcze pod nadzorem opiekuna praktyk 

zawodowych, 

- potrafi analizować, przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych oraz nauczycieli 

akademickich prowadzących zajęcia w zakresie przygotowania psychologiczno-

pedagogicznego, sytuacje i zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone w 

czasie praktyk zawodowych, 

- jest gotów do skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych i z innymi 

nauczycielami, w celu poszerzania swojej wiedzy; 

 

2. praktyka zawodowa nauczycielska; student po zakończeniu praktyki: 

- zna i rozumie zadania charakterystyczne dla szkoły lub placówki systemu oświaty oraz 

środowisko, w jakim one działają, 

- zna i rozumie organizację, statut i plan pracy szkoły, program wychowawczo-profilaktyczny 

oraz program realizacji doradztwa zawodowego, 

- zna i rozumie zasady zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią, 

- zna i rozumie zadania dydaktyczne realizowane przez szkołę lub placówkę systemu oświaty, 

- zna i rozumie sposób funkcjonowania oraz organizację pracy dydaktycznej szkoły lub 

placówki systemu oświaty, 
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- zna i rozumie rodzaje dokumentacji działalności dydaktycznej prowadzonej w szkole lub 

placówce systemu oświaty, 

- potrafi wyciągać wnioski z obserwacji pracy wychowawcy klasy, jego interakcji z uczniami 

oraz sposobu, w jaki planuje i przeprowadza zajęcia wychowawcze, 

- potrafi wyciągać wnioski z obserwacji sposobu integracji działań opiekuńczo-

wychowawczych i dydaktycznych przez nauczycieli przedmiotów, 

- potrafi wyciągać wnioski, w miarę możliwości, z bezpośredniej obserwacji pracy rady 

pedagogicznej i zespołu wychowawców klas, 

- potrafi wyciągać wnioski z bezpośredniej obserwacji pozalekcyjnych działań opiekuńczo-

wychowawczych nauczycieli, w tym podczas dyżurów na przerwach międzylekcyjnych i 

zorganizowanych wyjść grup uczniowskich, 

- potrafi zaplanować i przeprowadzić zajęcia wychowawcze pod nadzorem opiekuna praktyk 

zawodowych, 

- potrafi analizować, przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych oraz nauczycieli 

akademickich prowadzących zajęcia w zakresie przygotowania psychologiczno-

pedagogicznego, sytuacje i zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone 

w czasie praktyk, 

- potrafi wyciągnąć wnioski z obserwacji pracy dydaktycznej nauczyciela, jego interakcji z 

uczniami oraz sposobu planowania i przeprowadzania zajęć dydaktycznych aktywnie 

obserwować stosowane przez nauczyciela metody i formy pracy oraz wykorzystywane pomoce 

dydaktyczne, a także sposoby oceniania uczniów oraz zadawania i sprawdzania pracy 

domowej, 

- potrafi zaplanować i przeprowadzić pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych serię lekcji 

lub zajęć, 

- potrafi analizować, przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych oraz nauczycieli 

akademickich prowadzących zajęcia w zakresie przygotowania psychologiczno-

pedagogicznego, sytuacje i zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone w 

czasie praktyk, 

- jest gotów do skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych i nauczycielami 

w celu poszerzenia swojej wiedzy, 

- jest gotów do skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych i nauczycielami 

w celu poszerzania swojej wiedzy dydaktycznej oraz rozwijania umiejętności 

wychowawczych; 
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II. dla specjalności komunikowanie wizerunkowe - promocja, reklama i public relations; 

student po zakończeniu praktyki: 

- zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia wiedzy przedmiotowej, metodologicznej i 

metodycznej w wybranym zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i 

religii, nauk o komunikacji społecznej i mediach pozwalające na wykonanie zadań w 

warunkach wybranej działalności menedżerskiej, 

- ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o instytucjach związanych z działalnością medialną oraz 

o funkcjonowaniu mediów, 

- potrafi wyszukiwać, dobierać i wykorzystywać dostępne materiały i informacje potrzebne do 

realizacji zadań w instytucjach związanych ze sferą działalności medialnej, z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii, 

- potrafi organizować pracę własną oraz współdziałać z innymi osobami, 

- potrafi w porozumieniu z opiekunem praktyk planować i realizować oryginalne projekty 

związane z wybraną sferą działalności, 

- potrafi stosować przepisy prawa odnoszącego się do instytucji kultury i edukacji oraz mediów, 

w szczególności prawa autorskiego i związanego z zarządzaniem własnością intelektualną, 

- ma pogłębioną umiejętność przygotowania różnorodnych wypowiedzi pisemnych i ustnych 

reprezentujących różne gatunki i style tekstu i dostosowanych do różnych sytuacji 

komunikacyjnych, 

- potrafi stosować przepisy prawa odnoszącego się do placówek i instytucji życia zawodowego 

typowych dla wybranej specjalności, w szczególności prawa autorskiego i związanego z 

zarządzaniem własnością intelektualną, 

- potrafi wyszukiwać informacje na temat możliwości pozyskiwania środków na działalność 

instytucji kultury, edukacji i mediów, 

- potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji 

zadań i rozwiązywania problemów dotyczących sfery działalności medialnej, 

- ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy, 

- potrafi sprawnie porozumiewać się z różnymi kręgami odbiorców w różnorodnych sytuacjach 

komunikacyjnych, z wykorzystaniem wybranych technik komunikacyjnych, argumentować, 

formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania, 

- potrafi kierować pracą zespołową w placówkach i instytucjach życia zawodowego, 
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- rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych (uczenia się) przez 

całe życie, 

- jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy oraz skorzystania z pomocy nauczyciela 

akademickiego - opiekuna praktyki lub opiekuna praktyki z instytucji, w której realizowana jest 

praktyka w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu, 

- jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inicjowania i współorganizowania 

działań na rzecz interesu publicznego w równowadze etyki z pragmatyką oraz myślenia i 

działania w sposób przedsiębiorczy, 

- jest gotów do dostrzegania etycznego wymiaru swoich działań i odpowiedzialnego pełnienia 

roli zawodowej, 

- rozwijając dorobek i tradycje zawodu, uczestniczy w różnych formach życia kulturalnego i 

potrafi oceniać je z perspektywy wartości z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb 

społecznych; 

 

III. dla specjalności menedżer i animator kultury; student po zakończeniu praktyki: 

- zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia wiedzy przedmiotowej, metodologicznej i 

metodycznej w wybranym zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i 

religii, nauk o komunikacji społecznej i mediach pozwalające na wykonanie zadań w 

warunkach wybranej działalności menedżerskiej  

- ma szczegółową wiedzę przedmiotową, metodologiczną i metodyczną niezbędną do 

wykonania zadań w warunkach wybranej sfery działalności kulturalnej, 

- zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu wiedzy o kulturze, jej systemach 

i społecznych obiegach oraz możliwości praktycznego zastosowania tej wiedzy w działalności 

zawodowej, 

- ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o instytucjach związanych z działalnością medialną oraz 

o funkcjonowaniu mediów, 

- potrafi wyszukiwać, dobierać i wykorzystywać dostępne materiały i informacje potrzebne do 

realizacji zadań w instytucjach związanych ze sferą działalności menedżerskiej, z 

wykorzystaniem nowoczesnych technologii, 

- potrafi organizować pracę własną oraz współdziałać z innymi osobami, 

- potrafi w porozumieniu z opiekunem praktyk planować i realizować oryginalne projekty 

związane z wybraną sferą działalności, 
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- potrafi stosować przepisy prawa odnoszącego się do instytucji kultury i edukacji oraz mediów, 

w szczególności prawa autorskiego i związanego z zarządzaniem własnością intelektualną, 

- ma pogłębioną umiejętność przygotowania różnorodnych wypowiedzi pisemnych i ustnych 

reprezentujących różne gatunki i style tekstu i dostosowanych do różnych sytuacji 

komunikacyjnych, 

-  potrafi stosować przepisy prawa odnoszącego się do placówek i instytucji życia zawodowego 

typowych dla wybranej specjalności, w szczególności prawa autorskiego i 

związanego z zarządzaniem własnością intelektualną, 

- potrafi wyszukiwać informacje na temat możliwości pozyskiwania środków na działalność 

instytucji kultury, edukacji i mediów, 

- potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji 

zadań i rozwiązywania problemów dotyczących sfery działalności medialne, 

- ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach życia zawodowego, 

- potrafi sprawnie porozumiewać się z różnymi kręgami odbiorców w różnorodnych sytuacjach 

komunikacyjnych, z wykorzystaniem wybranych technik komunikacyjnych, argumentować, 

formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania, 

- potrafi kierować pracą zespołową w placówkach i instytucjach życia zawodowego, 

- rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych (uczenia się) przez 

całe życie, 

- jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy oraz skorzystania z pomocy nauczyciela 

akademickiego - opiekuna praktyki lub opiekuna praktyki z instytucji, w której realizowana jest 

praktyka w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu, 

- jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inicjowania i współorganizowania 

działań na rzecz interesu publicznego w równowadze etyki z pragmatyką oraz myślenia i 

działania w sposób przedsiębiorczy, a także do dostrzegania etycznego wymiaru swoich 

działań, 

- rozwijając dorobek i tradycje zawodu, uczestniczy w różnych formach życia kulturalnego i 

potrafi oceniać je z perspektywy wartości z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb 

społecznych;  

 

IV. dla specjalności twórcze pisarstwo; student po zakończeniu praktyki: 

- zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia wiedzy przedmiotowej, metodologicznej i 

metodycznej w wybranym zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze  
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i religii, nauk o komunikacji społecznej i mediach pozwalające na wykonanie zadań  

w warunkach wybranej działalności w zakresie twórczego pisarstwa, 

- zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia wiedzy o kulturze instytucji związane  

z wybraną sferą działalności kulturalnej oraz ich wytworach materialnych i niematerialnych, 

- ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o instytucjach związanych z działalnością medialną oraz 

o funkcjonowaniu mediów, 

- potrafi wyszukiwać, dobierać i wykorzystywać dostępne materiały i informacje potrzebne do 

realizacji zadań w różnych instytucjach, 

- potrafi organizować pracę własną oraz współdziałać z innymi osobami, 

- potrafi w porozumieniu z opiekunem praktyk planować i realizować oryginalne projekty 

związane z wybraną sferą działalności, 

- potrafi stosować przepisy prawa odnoszącego się do instytucji kultury i edukacji oraz mediów, 

w szczególności prawa autorskiego i związanego z zarządzaniem własnością intelektualną, 

- ma pogłębioną umiejętność przygotowania różnorodnych wypowiedzi pisemnych i ustnych 

reprezentujących różne gatunki i style tekstu i dostosowanych do różnych sytuacji 

komunikacyjnych,  

- potrafi stosować przepisy prawa odnoszącego się do placówek i instytucji życia zawodowego 

typowych dla wybranej specjalności, w szczególności prawa autorskiego i związanego z 

zarządzaniem własnością intelektualną, 

- potrafi wyszukiwać informacje na temat możliwości pozyskania środków na działalność 

w wybranej sferze działalności zawodowej, 

- potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji 

zadań i rozwiązywania problemów dotyczących wybranej sfery działalności zawodowej, 

- ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy, 

- potrafi sprawnie porozumiewać się z różnymi kręgami odbiorców w różnorodnych sytuacjach 

komunikacyjnych, z wykorzystaniem wybranych technik komunikacyjnych, argumentować, 

formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania, 

- potrafi kierować pracą zespołową w placówkach i instytucjach życia zawodowego, 

- rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych (uczenia się) przez 

całe życie, 

- jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy oraz skorzystania z pomocy nauczyciela 

akademickiego - opiekuna praktyki lub opiekuna praktyki z instytucji, w której realizowana jest 

praktyka w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu, 
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- jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inicjowania i współorganizowania 

działań na rzecz interesu publicznego w równowadze etyki z pragmatyką oraz myślenia i 

działania w sposób przedsiębiorczy, a także jest gotów do dostrzegania etycznego wymiaru 

swoich działań i odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej, 

- rozwijając dorobek i tradycje zawodu, uczestniczy w różnych formach życia kulturalnego i 

potrafi oceniać je z perspektywy wartości z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb 

społecznych. 

 

§ 4 

Wymiar praktyk wraz z dziennym wymiarem praktyki  i terminem realizacji 

 

1. Wymiar praktyk zawodowych na kierunku filologia polska w ramach każdej ze specjalności 

został określony w harmonogramie realizacji programu studiów na kierunku filologii polska, 

studia pierwszego stopnia stacjonarne oraz drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

zamieszczonym na stronie internetowej Katedry Filologii Polskiej.  

2. Praktyka zawodowa nie może trwać krócej niż to jest przewidziane w programie studiów. 

3. Praktyki mogą się odbywać w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych lub w tych dniach, 

w których studenci uczęszczają na zajęcia, jednak realizacja praktyki zawodowej nie może 

kolidować z zajęciami dydaktycznymi.  

4. Dzienny wymiar czasu trwania praktyki na kierunku filologia polska w ramach każdej 

ze specjalności wynosi do 8 godzin i zostaje ustalony z opiekunem praktyk z ramienia 

instytucji przyjmującej studenta na praktykę.  

 

Wymiar praktyki i termin realizacji 

 

Studia I stopnia 

 

Specjalność nauczycielska: rok studiów III, semestr 5: październik – listopad 30 godz.  

w szkole podstawowej; grudzień – styczeń 30 godz. w szkole podstawowej; semestr 6: luty- 

czerwiec 360 godz. w szkole podstawowej; razem 420 godz. 

 

Inne specjalności: rok studiów III, semestr 5: grudzień – styczeń 240 godz. w instytucjach 

kultury i edukacyjnych, mediach, wydawnictwach, instytucjach życia publicznego, instytucjach 
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samorządowych i centralnych, instytucjach pożytku publicznego, organizacjach 

pozarządowych; semestr 6:luty – czerwiec 480 godz. w instytucjach kultury i edukacyjnych, 

mediach, wydawnictwach, instytucjach życia publicznego, instytucjach samorządowych  

i centralnych, instytucjach pożytku publicznego, organizacjach pozarządowych; razem 720 

godz. 

 

Studia II stopnia 

 

Specjalność nauczycielska:  rok studiów II semestr III, praktyka psychologiczno- 

pedagogiczna październik – listopad 30 godz. w szkole ponadpodstawowej;  praktyka 

zawodowa nauczycielska grudzień – styczeń 30 godz. w szkole ponadpodstawowej; semestr 4: 

luty- czerwiec 150 godz. w szkole ponad podstawowej; razem 210 godz. 

 

Inne specjalności: rok studiów II, semestr 3: październik – styczeń 60 godz. m.in. w 

instytucjach kultury i edukacyjnych, mediach, wydawnictwach, instytucjach życia publicznego, 

instytucjach samorządowych i centralnych, instytucjach pożytku publicznego, organizacjach 

pozarządowych, biurach prasowych firm, placówkach promocyjnych, reklamowych, urzędach, 

agencjach PR; semestr 4: luty – czerwiec 300 godz. m.in. w instytucjach kultury i 

edukacyjnych, mediach, wydawnictwach, instytucjach życia publicznego, instytucjach 

samorządowych i centralnych, instytucjach pożytku publicznego, organizacjach 

pozarządowych, biurach prasowych firm, placówkach promocyjnych, reklamowych, urzędach, 

agencjach PR; razem 360 godz. 

 

§ 5 

Organizacja praktyk zawodowych 

 

1. Praktyka zawodowa może być realizowana w placówkach krajowych lub zagranicznych. 

2. Szczegółowe zasady określone są w § 6 pkt 1-10 oraz w § 7  Regulaminu Praktyk Zawodowych 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie (Uchwała nr 6/2021 Senatu PWSZ  

w Tarnowie z dnia 19.03.2021 r.  w sprawie prowadzenia Regulaminu Praktyk Zawodowych 

PWSZ w Tarnowie). 

3. Praktyka zawodowa nie może trwać krócej niż to jest przewidziane w programie studiów. 
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4. Praktyki mogą się odbywać w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych lub w tych 

dniach, w których studenci uczęszczają na zajęcia, jednak realizacja praktyki zawodowej nie 

może kolidować z zajęciami dydaktycznymi.  

 

§ 6 

Miejsca odbywania praktyk 

 

1. Praktyki zawodowe odbywają się w instytucjach dostosowanych profilem do realizowanej 

przez studenta specjalności i umożliwiających realizację założonych efektów uczenia się 

określonych w programie. Przykładowe instytucje, w których student może realizować praktyki 

zawodowe to: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, instytucje kultury, instytucje i 

organizacje medialne; wydawnictwa, mediach, instytucje życia publicznego, instytucje 

samorządowe i centralnych, instytucje pożytku publicznego, organizacje pozarządowe i inne. 

2. Pełny wykaz instytucji przyjmujących studentów na praktykę jest do wglądu u opiekuna 

praktyk z Katedry Filologii Polskiej. 

3. Praktyki mogą być również realizowane w jednostkach organizacyjnych PWSZ w Tarnowie pod 

warunkiem, że charakter działań wykonywanych przez studenta będzie zgodny z programem praktyki 

właściwej dla wybranej specjalności i umożliwi realizację założonych efektów uczenia się. 

4. Student, wybierając miejsce praktyki, powinien przemyśleć je nie tylko pod kątem 

zgodności ze studiowanym kierunkiem i specjalnością, powinien także uwzględnić własne 

predyspozycje, aspiracje, cechy osobowościowe, plany przyszłego rozwoju zawodowego oraz 

możliwości zdobycia doświadczeń zawodowych.  

5. Weryfikacji miejsca praktyki dokonuje opiekun praktyki z Katedry Filologii Polskiej.     

 

§ 7 

Zasady wyznaczenia opiekuna praktyki w Katedrze Filologii Polskiej i nadzór opiekuna 

praktyk nad studentem 

 

1. Na początku każdego roku akademickiego Kierownik Katedry Filologii Polskiej przedstawia 

spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Katedrze Filologii Polskiej Dziekanowi 

Wydziału Humanistycznego kandydata/kandydatów na opiekuna/opiekunów praktyki 

zawodowej realizowanej przez studentów kierunku filologia polska.  
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2. Zasady powołania zakładowego opiekuna praktyk zawodowych są zgodnie z zapisami § 9 

Regulaminu praktyk zawodowych PWSZ (przyjętego Uchwałą nr 6/2021 Senatu PWSZ w 

Tarnowie z dnia 19.03.2021 r.  w sprawie prowadzenia Regulaminu Praktyk Zawodowych 

PWSZ w Tarnowie).  

3. Obowiązki opiekuna praktyk zawodowych z ramienia PWSZ w Tarnowie są zgodne 

z zapisami zamieszczonymi w Dziale IV § 11 Regulaminu praktyk zawodowych PWSZ 

(Uchwała nr 6/2021 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 19.03.2021 r.  w sprawie prowadzenia 

Regulaminu Praktyk Zawodowych PWSZ w Tarnowie).Opiekun praktyki jest przełożonym 

studentów odbywających praktykę.  

4. Do zadań opiekuna praktyk zawodowych z ramienia PWSZ w Tarnowie należy: 

4.1. opracowanie kierunkowego programu praktyki, 

4.2. opracowanie sylabusa praktyki, 

4.3.opracowanie karty oceny praktyki, 

4.4. nawiązanie współpracy z zakładami pracy, instytucjami przyjmującymi studentów na 

praktykę, 

4.5.współpraca z Działem Praktyk Studenckich, przygotowanie danych potrzebnych do 

zawarcia umów z instytucjami przyjmującymi studentów na praktykę, 

4.6. weryfikacja i zatwierdzanie miejsc praktyk, 

4.7. przedstawianie studentom propozycji miejsc praktyk  

4.8. przeprowadzenie szkolenia dla studentów (plan szkolenia powinien obejmować: 

zapoznanie studentów z uczelnianym regulaminem praktyk oraz z kierunkowym regulaminem 

praktyk, a także z prawami i obowiązkami związanymi z realizacją praktyki, zebranie 

oświadczeń o zapoznaniu się studentów z w/w dokumentami, zapoznanie studentów z 

programem praktyki, udzielenie studentom wskazówek merytorycznych dotyczących sposobu 

realizacji programu praktyk, omówienie zasad prowadzenia dokumentacji niezbędnej do 

zaliczenia praktyki, zapoznanie studentów z formą kontrolowania i zaliczania praktyk, 

wydawanie dokumentacji niezbędnej do realizacji praktyki).  

4.9. organizowanie spotkania podsumowującego zrealizowaną praktykę zawodową, 

4.10. ocenienie praktyki, 

4.11. ankietowanie studentów, 

4.12 sporządzenie sprawozdania z realizacji praktyk zawodowych. 

5. Do zadań opiekuna praktyk zawodowych z ramienia PWSZ w Tarnowie należy także 

kontrola – hospitacja wybranych losowo studentów realizujących praktykę. 
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6. Hospitacja praktyki odbywa się według następujących zasad: 

a) na początku drugiego tygodnia praktyki student przesyła opiekunowi praktyki z ramienia 

PWSZ szczegółowy harmonogram praktyk uzgodniony z opiekunem praktyki z ramienia 

instytucji przyjmującej; 

b) na podstawie przesłanego harmonogramu opiekun praktyki z ramienia PWSZ ustala termin 

hospitacji, o terminie tym student nie musi być powiadamiany; 

c) hospitacja powinna obejmować: 

− rozmowę z opiekunem praktyki studenta z ramienia instytucji przyjmującej,  

− hospitację lekcji / zajęć realizowanych przez studenta w danym dniu praktyki, 

− rozmowę ze studentem i opiekunem praktyki na temat hospitowanej lekcji / zajęć; 

d) po przeprowadzeniu hospitacji opiekun praktyki z ramienia PWSZ sporządza notatkę 

pohospitacyjną, zawierającą: cel hospitacji, cele realizowanych przez studenta zajęć w 

odniesieniu do programu praktyki – realizację efektów uczenia się, analizę SWOT realizacji 

zajęć, zalecenia na przyszłość; w przypadku praktyki realizowanej na specjalności 

nauczycielskiej metodycznej ocenie podlega także konspekt lekcji; ocenę wykorzystania przez 

studenta wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej w czasie studiów w realizacji praktyki; 

ocenę zrealizowanych przez studenta prac zgodnych z programem praktyki.  

7. Liczbę hospitacji w danym roku akademickim ustala opiekun.  

 

§ 8 

Szczegółowy zakres obowiązków studentów 

 

1. Szczegółowy zakres obowiązków studentów kierunku filologia polska na praktyce jest 

zgodny z zapisami zamieszczonymi w Dziale IV § 14 Regulaminu praktyk zawodowych PWSZ 

(przyjętego Uchwałą nr 6/2021 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 19.03.2021 r.  

w sprawie prowadzenia Regulaminu Praktyk Zawodowych PWSZ w Tarnowie).  

2. Do podstawowych obowiązków studentów odbywających praktykę należy: 

a) udział w szkoleniu przed praktyką, prowadzonym przez uczelnianego opiekuna praktyk,  

b) zapoznanie się przed rozpoczęciem praktyki z Regulaminem praktyk oraz z kierunkowym 

regulaminem praktyk, a także z prawami i obowiązkami związanymi z realizacją praktyki 

i podpisanie stosownego oświadczenia  

c) zapoznanie się z programem praktyk,  

d) godne reprezentowanie Uczelni,  
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e) aktywne uczestniczenie w praktyce zawodowej,  

f) realizowanie zaplanowanych efektów uczenia się,  

g) przestrzeganie obowiązującej w danej placówce dyscypliny pracy, regulaminów,  

przepisów BHP, przepisów sanitarno-epidemiologicznych i innych,  

h) przestrzeganie zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony  

poufności danych w zakresie określonym przez daną placówkę,  

i) noszenie odzieży, obuwia ochronnego, środków ochrony indywidualnej  

i identyfikatora, gdy wymaga tego charakter praktyki,  

j) obowiązkowa obecność na praktyce, nieobecność należy usprawiedliwić  

i odpracować w terminie uzgodnionym z zakładowym opiekunem praktyk,  

k) prowadzenie na bieżąco dokumentacji praktyki, w tym dziennika praktyki,  

l) pokrycie kosztów dojazdu na praktykę, kosztów wyżywienia, oraz kosztów  

zakwaterowania w czasie trwania praktyki,  

m) stosowanie się do innych zaleceń opiekunów praktyk. 

 

§ 9 

Informacja dotycząca prowadzenia dokumentacji praktyki przez studenta 

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące prowadzenia dokumentacji praktyki przez studenta 

kierunku filologia polska zostały określone w sylabusach praktyk zawodowych każdej ze 

specjalności zamieszczonych na stronie internetowej Katedry Filologii Polskiej. 

2. Student powinien zapoznać się z  kierunkowym regulaminem praktyk, a także z prawami i 

obowiązkami związanymi z realizacją praktyki i podpisać stosownego oświadczenie. 

3. Student za zgodą opiekuna praktyk może odbywać praktykę w wybranej samodzielnie przez 

siebie instytucji, której profil działalności jest zgodny z programem praktyki. W przypadku, 

gdy student samodzielnie dokonuje wyboru miejsca praktyki zawodowej, zobowiązany jest do 

przedstawienia pisemnej zgody uprawnionego przedstawiciela zakładu pracy na realizację 

praktyki. Wzór dokumentu określa Rektor w zarządzeniu. 

4. Zgoda z zakładu pracy zostaje przedstawiona do zaopiniowana opiekunowi praktyk. Po 

pozytywnym zaopiniowaniu tej zgody przez opiekuna praktyk uczelnia zawiera umowę z 

zakładem pracy, która  wraz ze skierowaniem (skierowanie wydawane jest tylko wówczas, 

gdy uczelnia z instytucją przyjmującą ma podpisane wieloletnie porozumienie, w pozostałych 

przypadkach skierowanie nie jest wydawane) stanowi podstawę odbycia praktyki. 
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5. Praktyka musi zostać zrealizowana i zaliczona przed końcem semestru, którego program 

przewiduje jej realizację. 

6. Podstawą zaliczenia praktyki jest uzyskanie pozytywnej oceny i opinii od opiekuna praktyki 

z ramienia zakładu pracy i przedłożenie ich wraz z pozostałą dokumentacją – w tym z 

dziennikiem praktyk, kartą oceny praktyki i innymi dokumentami (jeśli takie są 

wymagane, np. ankietami ewaluacyjnymi) – opiekunowi praktyk z ramienia uczelni 

w terminie przez niego wskazanym. 

7. Zaliczenia praktyki, po spełnieniu przez studenta wszystkich wymogów, dokonuje opiekun 

praktyki z ramienia uczelni. 

8. Fakt zaliczenia praktyki opiekun praktyki potwierdza wpisem w dokumentacji przebiegu 

praktyki zawodowej. 

9. Dziennik praktyki jest własnością studenta i po zakończeniu studiów jest zwracany 

studentowi. 

 

§ 10 

Zasady i termin zaliczenia praktyki 

 

1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań i programu praktyki, 

pozwalających na realizację założonych efektów uczenia się określonych dla każdej ze 

specjalności realizowanych na kierunku filologia polska, studia pierwszego i drugiego stopnia.  

2. Student obowiązkowo uczestniczy w organizowanych przez opiekuna praktyk w Katedrze 

Filologii Polskiej zebraniach przed rozpoczęciem praktyki i po jej zakończeniu. 

3. Po zakończeniu realizacji praktyki, w danym semestrze, w wyznaczonym przez opiekuna 

praktyk z Katedry Filologii Polskiej terminie, student dostarcza opiekunowi praktyk 

dokumentację praktyki, wymienioną w sylabusach praktyk zamieszczonych na stronie 

internetowej Katedry Filologii Polskiej.  

4. Opiekun praktyk po  analizie przedstawionej dokumentacji i sprawdzeniu jej zgodności 

z warunkami zaliczenia określonymi w sylabusach, weryfikuje realizację efektów uczenia się 

określonych dla praktyki oraz realizację programu praktyki i ocenia praktykę zgodnie ze skalą 

ocen zamieszczoną w Regulaminie Studiów PWSZ  

5. Opiekun praktyki z Katedry Filologii Polskiej wpisuje ocenę do dokumentacji przebiegu 

studiów. 

 


