
REGULAMIN  PRAKTYK  ZAWODOWYCH 
dla studentów kierunku: filologia,  

specjalność: filologia stosowana z językiem niemieckim 
 

(z wyłączeniem praktyk pedagogicznych)* 
 

Dział 1 
 

Postanowienia ogólne 
 

 
1. Praktyka zawodowa stanowi integralną część procesu kształcenia studentów          
i podlega  zaliczeniu. 
 
2. Praktyka zawodowa jest realizowana w wymiarze określonym w planie studiów  
II stopnia. 
 
3. Niniejszy regulamin określa cele i  organizację praktyki zawodowej, miejsce i czas 
trwania, warunki zaliczenia, obowiązki studentów i opiekunów praktyk, program     
i przebieg praktyki. 
 

Dział 2 
 

Cele praktyki zawodowej 
 
 
1. Celem praktyki zawodowej jest m.in.: 
 

a) kształcenie umiejętności stosowania języka niemieckiego oraz filologicznej 
wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie studiów II stopnia w powiązaniu         
z praktyką funkcjonowania instytucji i podmiotów gospodarczych (integracja 
wiedzy teoretycznej z praktyką); 

 
b) poznanie specyfiki pracy w różnych instytucjach i na różnych stanowiskach; 

 
c) kształtowanie wysokiej kultury zawodowej i organizacji pracy, 

odpowiadających współczesnym tendencjom w gospodarce, administracji, 
nauce i kulturze; 

 
d) zdobywanie umiejętności praktycznych (m.in. kształtowanie dobrej 

organizacji pracy własnej, rozwijanie kreatywności i innowacyjności oraz 
umiejętności samodzielnego działania, rozwiązywanie realnych problemów, 
współpraca w zespole, nauka obsługi urządzeń biurowych itp.); 

 
e) identyfikacja z przyszłym zawodem. 

 



 
Dział 3 

 
Organizacja i warunki zaliczenia praktyki zawodowej 

 
1. Praktyka zawodowa może być realizowana w przedsiębiorstwach (m.in.                
w sektorze turystyczno-hotelarskim), spółkach (m.in. w biurach tłumaczeń), 
instytucjach naukowo-badawczych, urzędach administracji państwowej                       
i samorządowej, placówkach kultury, placówkach dyplomatycznych, mediach 
ogólnopolskich i regionalnych i innych jednostkach, o ile istnieje tam możliwość 
zrealizowania założeń programowych praktyki. 
 
2. O wyborze rodzaju placówki decyduje student. Praktykant wskazuje miejsce 
dokonując wpisu na listę praktyk w Studium Praktyk Zawodowych. 
 
3. Podstawą realizacji praktyki jest porozumienie zawierane między uczelnią              
a zakładem  pracy. 
 
4. Tygodniowy czas pracy studenta odbywającego praktykę jest zgodny                      
z podstawowym systemem czasu pracy określonym w art. 129 § 1 Kodeksu Pracy. 
Praca w godzinach nadliczbowych, w nocy, w soboty, niedziele i święta może być 
wykonywana przez studenta jedynie za jego zgodą. 
 
5. Istnieje możliwość odbycia praktyki za granicą. W przypadku, gdy student 
odbywa  praktykę zawodową za granicą porozumienie, o którym mowa w pkt. 3, nie 
musi zostać  zawarte, a praktykę zalicza się na podstawie wniosku zainteresowanego  
studenta, składanego w formie pisemnej (załącznik nr 1). Do wniosku o zaliczenie 
praktyk studenckich należy dołączyć uwierzytelnione tłumaczenie zaświadczenia od 
pracodawcy zagranicznego zawierającego informacje o nazwie i adresie instytucji,    
w której odbywano praktykę, terminie odbywania praktyki i  realizowanych 
zadaniach, 
Koszty związane z praktyką zagraniczną w całości pokrywa student. 
 
6. Praktyki zawodowe na kierunku filologia trwają 4 tygodnie.   
Mogą być realizowane maksymalnie w 2 instytucjach. Z każdą z nich musi być 
spisana odrębna umowa na okres 2 tygodni. 
 
7. Student zobowiązany jest do realizacji praktyki do końca II semestru.  
 
8. Uzgodnienie terminu praktyki leży w gestii studenta i nie może kolidować             
z realizacją planu studiów. 
 
9.  Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań sformułowanych w 
programie praktyk oraz przedłożenie przez studenta stosownej dokumentacji 
(Dziennik praktyk). 
 



10. Zaliczenie praktyki jest warunkiem zaliczenia V semestru studiów. Za odbytą         
i zaliczoną praktykę studentowi przyznaje się 3 punkty ECTS. 
 
11. Decyzję o zaliczeniu praktyki podejmuje kierunkowy opiekun praktyk na 
podstawie opinii  zakładowego opiekuna praktyk. 
 
12. O zaliczenie praktyki bez obowiązku jej odbycia mogą się ubiegać studenci, 
którzy: 
 

a) udokumentują doświadczenie zawodowe (prowadzona działalność 
gospodarcza, praca świadczona w ramach wolontariatu, w tym również za 
granicą), jeśli jego charakter spełnia wymogi przewidziane w programie 
praktyki zawodowej; 

 
b) są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia w instytucji 

gwarantującej uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych, jeżeli 
charakter tej pracy spełnia wymagania programu praktyki, 

 
c) są studentami lub absolwentami innych szkół wyższych, którzy odbywają lub 

odbyli praktykę zawodową spełniającą wymogi przewidziane w programie 
praktyki zawodowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

 
13. Zwolnienie, o którym mowa w pkt. 12 udzielane jest na wniosek 
zainteresowanego  studenta, składany w formie pisemnej (załącznik nr 2). Do wniosku 
o zwolnienie          z obowiązku odbywania praktyk studenckich należy dołączyć 
dokumenty , które mogą stanowić podstawę zaliczenia: umowę o pracę, opinie 
pracodawcy, porozumienie, zaświadczenie lub opinię o wykonywaniu świadczeń 
wolontariusza itp. 
 
14. Wpisu w indeksie studenta dokonuje na podstawie stanowiska kierunkowego 
opiekuna praktyk kierownik Studium Praktyk Zawodowych. 
 
 
 

Dział 4 
 

Obowiązki opiekunów i uczestników praktyk 
 
 

1. Do obowiązków kierunkowego opiekuna praktyk należy: 
 

a) informowanie studentów o miejscu, formie, celach i zadaniach praktyk 
określonych w programie; 

b) zaliczanie praktyki studenta (na podstawie opinii zakładowego opiekuna 
praktyk). 

 



2. Kierunkowy opiekun praktyk może sprawdzić przebieg praktyki studenta            
w miejscu jej odbywania. 
 
3. Do obowiązków studenta odbywającego praktykę należy: 
 

a) przestrzeganie zasad odbywania praktyki określonych przez Uczelnię; 
b) aktywne uczestnictwo w praktyce zawodowej umożliwiające realizację celów 

praktyki i programu praktyki; 
c) przestrzeganie ustalonego przez organizatora praktyki porządku i dyscypliny 

pracy; 
d) wypełnienie dziennika praktyk zawodowych i złożenie niezwłocznie po 

zakończeniu praktyki u kierunkowego opiekuna praktyki. 
 
 

Dział  5 
 

Program 
 
1. Studenci poznają specyfikę funkcjonowania firm i przedsiębiorstw, wykonując 
konkretne zadania, w których mogą wykorzystać znajomość języka, np.: 

a) prowadzenie rozmów telefonicznych, 
b) pozyskiwanie informacji z prasy, internetu i innych mediów,  
c) wykorzystanie umiejętności zdobytych w ramach ćwiczeń tłumaczeniowych   

(tłumaczenia pisemnie, konsekutywnie, o ile to możliwe, również 
symultanicznie), 

d) przygotowanie oferty turystycznej,  
e) sprzedaż ofert turystycznych,  
f) obsługa podróżnicza, 
g) kontaktowanie się z mediami, 
h) prace logistyczno–organizacyjne, 
i) redagowanie i pisanie tekstów itp. 

 
2. Ponadto student: 

a) doskonali umiejętności w zakresie wykonywanych czynności na 
poszczególnych stanowiskach pracy, 

b) zapoznaje się z prawidłową organizacją pracy w podmiotach gospodarczych   
i jednostkach organizacyjnych w warunkach gospodarki rynkowej, 

c) kształtuje umiejętności pracy w zespołach ludzkich,  
d) przygotowuje się do samodzielnej pracy oraz do podejmowania decyzji, 
e) zapoznaje się z techniką prowadzenia dokumentacji na poszczególnych 

stanowiskach pracy, 
f) zapoznaje się z otoczeniem finansowo-gospodarczym firmy, stosowanymi 

metodami kierowania i zarządzania oraz strategią firmy, 
g) kształtuje poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę i podejmowane 

decyzje, 
h) kształtuje poczucie etyki zawodowej. 

  



Dział  6 
 

Przebieg praktyki 
 
1. Student zgłasza się do Zakładowego opiekuna w pierwszym dniu praktyk                
z Dziennikiem Praktyk. 
 
2. Zakładowy opiekun praktyk ustala ze studentem harmonogram praktyk, 
uwzględniając specyfikę i potrzeby zakładu pracy oraz umiejętności praktykanta. 
 
3. Do obowiązków studenta należy prowadzenie Dziennika Praktyk obejmującego 
rejestrację czynności oraz uwag studenta z każdego tygodnia praktyki potwierdzonej 
podpisem zakładowego opiekuna praktyki. 
 
4. Po zakończeniu praktyk zakładowy opiekun praktyk wpisuje (na stosownej 
stronie) RECENZJĘ pracy studenta; należy w niej uwzględnić stopień przygotowania 
merytorycznego studenta oraz jego stosunek do obowiązków. Konkluzję recenzji 
stanowi ogólna ocena działalności praktykanta wyrażona w stwierdzeniu „zaliczam” 
lub „nie zaliczam” praktyki, potwierdzona podpisem opiekuna i pieczęcią  zakładu 
pracy. 
 
 

Dział  7 
 

Postanowienia końcowe 
 
 
1. Niniejsze zasady obowiązują studentów, którzy rozpoczęli studia na kierunku: 
filologia, specjalność: filologia stosowana z językiem niemieckim w roku 
akademickim 2010/2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* praktyki pedagogiczne muszą być realizowane zgodnie ze standardami kształcenia 
nauczycieli (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 
roku; DU Nr 207, poz. 2110) 



 


