Załącznik nr 1c
do Regulaminu studenckich praktyk zawodowych
na Wydziale Filologicznym UwB

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH
NA KIERUNKU FILOLOGIA
Specjalność:
Filologia francuska, Filologia francuska – nauka języka od podstaw, Język francuski
stosowany, z hiszpańskim
Studia stacjonarne

1.

2.

3.
4.
5.

1. Cele praktyk zawodowych
wykształcenie umiejętności zastosowania uzyskanej wiedzy teoretycznej oraz
wdraŜania zdobytych umiejętności (w zakresie kompetencji językowych,
komunikacyjnych, umiejętności interkulturowych, animacyjnych, wychowawczych) w
praktyce;
umoŜliwienie nawiązania pierwszych bezpośrednich kontaktów z instytucjami
docelowymi, poznanie ich wewnętrznej organizacji, sposobu funkcjonowania, a takŜe
występujących typowych problemów;
wieloaspektowe poznanie funkcjonowania danej instytucji, jej struktury, stosowanych
procedur, metod organizacji pracy, kontroli realizacji zadań itp.;
umoŜliwienie obserwacji, a takŜe w miarę moŜliwości czynnego udziału w
codziennych pracach;
przygotowanie przyszłych absolwentów jako potencjalnych kandydatów do pracy w
instytucji odbywania praktyk lub instytucjach o podobnym profilu.
2. Efekty kształcenia i sposoby ich weryfikacji

Efekty kształcenia –
Wiedza
Efekty kształcenia –
Umiejętności

Student ma wiedzę o instytucjach i placówkach, które umoŜliwią mu
wykonywanie pracy zgodnej z profilem kształcenia.
Student potrafi komunikować się (nawiązywać i utrzymywać
kontakt pisemny i ustny) w języku polskim i francuskim w celach
zawodowych;
Student potrafi wykonywać prace biurowe przy uŜyciu komputera;
Student potrafi tłumaczyć ustnie i pisemnie proste teksty na
potrzeby wykonywanej pracy;
Efekty kształcenia Student umie pracować samodzielnie i w zespole;
Kompetencje
Student posiada kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu
związanego z interkulturowością
Sposoby weryfikacji: rozmowa ze studentem na temat odbytych praktyk; adnotacje w Karcie
studenckich praktyk zawodowych

3. Organizacja praktyk zawodowych
Praktyki zawodowe studenci mogą odbywać w takich miejscach, jak: instytucje oświatowokulturalne, wydawnictwa, biblioteki, placówki szkolne (w zakresie zadań nie związanych
bezpośrednio z nauczaniem), urzędy administracji państwowej (działy odpowiadające
oświacie, kulturze, edukacji), redakcje czasopism o zasięgu lokalnym, regionalnym,
krajowym, stowarzyszenia oraz organizacje poŜytku publicznego. Wybór miejsca naleŜy do
studenta. Decyzja ta musi być następnie zaakceptowana przez Opiekuna praktyk
zawodowych.
Praktyki zawodowe są realizowane zgodnie z efektami kształcenia dla kierunku filologia i
trwają nie krócej niŜ 4 tygodnie. Zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem zaliczenia 4
semestru studiów. Za zaliczenie praktyk student otrzymuje punkty zgodne z programem
studiów:
- 4 ECTS Filologia francuska,
- 5 ECTS Język francuski stosowany, z hiszpańskim.
Podstawę do zaliczenia praktyk stanowi odbycie praktyk potwierdzone poprawnie wypełnioną
Kartą praktyk zawodowych. Karta powinna zawierać odpowiednie adnotacje zakładu pracy,
dotyczące:
- terminów i miejsca odbywanych praktyk,
- komórek organizacyjnych, w których student pracował,
- otrzymywanych zadań do wykonania,
- opisowej oceny pracy praktykanta.

