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PROGRAM  PRAKTYK  ZAWODOWYCH 

NA KIERUNKU FILOLOGIA studia I stopnia  

Praktyki stanowią integralną część programu kształcenia studentów na kierunku Filologia 

studia I stopnia. Głównym ich celem jest zapoznanie studenta z działalnością „Zakładu 

pracy” ze szczególnym uwzględnieniem jego funkcjonowania. Praktyka ma pomóc w 

praktycznym zastosowaniu wiedzy oraz zdobyciu nowych umiejętności przydatnych w 

przyszłej pracy zawodowej. 

 

I. Program praktyk zawodowych obejmuje: 

1. Poznanie podstaw, statusu prawnego, zadań oraz specyfiki działalności „Zakładu pracy”,  

w którym wykonywana jest praktyka; 

2. Poznanie zasad organizacji pracy, struktury organizacyjnej „Zakładu pracy” i jego specyfiki; 

3. Zapoznanie się z obiegiem dokumentów i podstawowych procedur podejmowania decyzji; 

4. Wykonywanie podstawowych czynności administracyjnych i prac biurowych na określonych 

stanowiskach pracy, wykorzystanie technik komputerowych; 

5. Doskonalenie umiejętności pracy zespołowej, efektywnego wykorzystania czasu pracy, 

odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań; 

6. Zebranie niezbędnych informacji i materiałów do przygotowania pracy dyplomowej 

(licencjackiej). 
 

II. Cele praktyki zawodowej: 

Opanowanie umiejętności stosowania posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu konkretnych 

problemów praktycznych, nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi 

pracodawcami, poznanie sposobu funkcjonowania róŜnego rodzaju organizacji 

gospodarczych i społecznych w tym placówek oświatowych oraz wykształcenie 

umiejętności identyfikowania pojawiających się problemów. Zadaniem praktyki 

zawodowej jest stworzenie warunków do pogłębiania wiedzy uzyskanej podczas zajęć i 

konfrontowania jej z praktyką, umoŜliwienie bezpośredniego pozyskiwania informacji, 

kształtowania umiejętności i zdobywania doświadczenia, które posłuŜą osiągnięciu 

kompetencji absolwenta kierunku Filologia studia I stopnia.  

Szczegółowe cele praktyki to: 

1. Poszerzenie i pogłębienie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej 

praktycznego wykorzystania; 



2. Poznanie struktur i mechanizmów funkcjonowania – wg dokonanego przez 

studenta wyboru: - placówek oświatowych, organów administracji publicznej, - 

przedsiębiorstw, - organizacji, - instytucji sektora publicznego lub prywatnego; 

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

m.in. umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, 

nawiązywania kontaktów, prowadzenia negocjacji itp.; 

4. Przygotowanie studenta do samodzielnej pracy i odpowiedzialności za powierzone 

mu zadania, efektywnego i etycznie odpowiedzialnego działania w Ŝyciu 

społeczno-zawodowym; 

5. Kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej; 

6. Kreowanie kompetencji personalnych i społecznych poprzez kontakt z personelem 

organizacji, przedsiębiorstw i innych podmiotów; 

7. Stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku 

pracy; 

8. Kształtowanie podmiotowości i aktywności indywidualnej studentów oraz 

rozwijanie umiejętności współpracy i kreatywności. 

 

III. Miejsce odbywania praktyk zawodowych 

Miejsce odbywania praktyk proponowane jest przez studenta i zatwierdzane (na 

skierowaniu na praktyki) przez Opiekuna praktyk. Co do zasady, miejsce (podmiot), w 

którym będą odbywane praktyki, ma być związany z opracowaniem tematu pracy 

licencjackiej oraz wybranej przez studenta specjalizacji. 

Na specjalizacji nauczycielskiej podmiotami, w których realizowane są praktyki mogą być 

placówki oświatowe, zarówno państwowe jak i prywatne.  

Na specjalizacji tłumaczeniowej mogą to być równieŜ przedsiębiorstwa prowadzące 

działalność, która obejmuje współpracę międzynarodową, jak równieŜ biura i agencje 

tłumaczeniowe. Mogą to być organy administracji lokalnej lub regionalnej (samorządowe i 

państwowe) albo organy lub podmioty administracji centralnej. Praktyki w specjalizacji 

tłumaczeniowej mogą być realizowane w trybie zdalnym.  

 
Praktyki mogą odbywać się w innych podmiotach, pod warunkiem, Ŝe zakres 

wykonywanych w ramach jej  zadań, jest zgodny z programem studiów.  

 

IV. Wymiar czasowy praktyki zawodowej 

Praktyki odbywają się: 

a) w specjalizacji nauczycielskiej: 

Etap I – praktyka psychologiczno-pedagogiczna podczas  II semestru (30 godz.) 



Etap II – praktyka obserwacyjna podczas IV semestru (80 godz. w tym: 60 godz. 

język angielski, 20 godz. przedmioty informatyczne) 

Etap III – praktyka dydaktyczna podczas IV semestru (100 godz. w tym: 60 godz. 

język angielski, 40 godz. przedmioty informatyczne) 

 

b) w specjalizacji tłumaczeniowej podczas IV semestru 360 godz. (w tym: 260 godzin 

tłumaczeń z języka angielskiego na polski i odwrotnie oraz 100 godzin praktyki 

biznesowo-biurowej doskonalącej umiejętności informatyczne oraz biznesowe) 

 

V. Zagadnienia uwzględniane w raporcie z praktyki zawodowej 

W przygotowywanym i przedkładanym przez studenta Raporcie z praktyki zawodowej 

muszą być uwzględnione następujące elementy: 

V.1. w raportach z praktyk w specjalizacji nauczycielskiej (zob. cz. IV. lit a niniejszego 

programu): 

a) w raporcie z Etapu I – praktyki psychologiczno-pedagogicznej   

1. Informacje dotyczące:  

− Miejsca praktyk (typ placówki, adres, grupa/klasa)  

− Czas realizacji praktyk (daty, godziny)  

− Opiekun praktyk  

2. Charakterystyka wybranego dziecka, które zostało objęte pomocą 

psychologiczno – pedagogiczną:  

− Wiek dziecka,  

− Grupa/klasa  

− Opis problemu (ewentualnie historia problemu)  

3. Opis funkcjonowania dziecka:  

− Sfera motoryczna,  

− Sfera emocjonalno – społeczna,  

− Sfera poznawcza  

(Proszę wyraźnie zaznaczyć: które informacje pochodzą z obserwacji, a które z 

wywiadu z wychowawcą, nauczycielem wspomagającym, pedagogiem, psychologiem 

czy logopedą) 

4. Informacje na temat dziecka pochodzące z dokumentów (Indywidualny 

program edukacyjno – terapeutyczny) lub z wywiadu z nauczycielami i 

specjalistami pracującymi z dzieckiem (w sytuacji, kiedy niemoŜliwy jest wgląd do 

dokumentacji):  

− Wyniki wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (rozpoznanie, 

diagnoza poziomu rozwoju, mocne strony dziecka/ucznia, słabe strony 



funkcjonowania dziecka/ucznia, zalecane formy pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej)  

− Realizowane formy pomocy psychologiczno pedagogicznej,  

− Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i moŜliwości 

dziecka/ucznia  

− Cele edukacyjne,  

− Cele terapeutyczne,  

− Zaplanowane metody i formy pracy, oczekiwane efekty  

− Działania zaplanowane wobec rodziców dziecka/ucznia  

− Zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami 

doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami  

5. Podsumowanie – efekty pracy z dzieckiem, rekomendacje na kolejny rok.  

 

b) w raporcie z Etapu II –  praktyki obserwacyjnej  (zob. cz. IV. lit a niniejszego 

programu): 

1. Ogólna charakterystyka instytucji/podmiotu (przedmiot działania, zakres zadań);   

2. Opis pracy pedagoga szkolnego  

3. Opis struktury społecznej wybranej klasy 

4. Opracowanie 15 przykładowych analiz obserwowanych zajęć (w tym 10 z języka 

angielskiego i 5 z przedmiotów informatycznych)  

c) w raporcie z Etapu III –  praktyki dydaktycznej (zob. cz. IV. lit a niniejszego 

programu): 

1. Opis jednego z przeprowadzonych zajęć pozalekcyjnych 

2. Stworzenie przykładowego ramowego planu zajęć 

3. Opracowanie 20 szczegółowych konspektów prowadzenia zajęć lekcyjnych z 

języka angielskiego oraz 10 z przedmiotów informatycznych 

 

V.2. w raporcie z praktyki w specjalizacji tłumaczeniowej (zob. cz. IV. lit b niniejszego 

programu): 

1. Ogólna charakterystyka instytucji/podmiotu (przedmiot działania, zakres 

zadań);   

2. Przygotowanie 20 przykładowych tłumaczeń dokumentacji z zakładu pracy 

np.: umowa handlowa, umowa uŜyczenia, pismo wychodzące, e-mail do 

kontrahenta, oferta handlowa itp. 

 

 

 

 


