
PROGRAM PRAKTYK
dla studentów kierunku FILOLOGIA POLSKA

specjalność:  DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA BIZNESOWA, 
WIEDZA O KULTURZE

Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów I stopnia następujących
praktyk objętych programem nauczania:
1. w sem. VI studiów czterotygodniowej praktyki zawodowej w różnych  Instytucjach kultury,

mediach i agencjach, z którymi uniwersytet podpisał stosowną umowę.

Szczegółowe programy w/w praktyk zamieszczone są poniżej.



Program praktyki zawodowej w VI sem.
dla  studentów z kierunku Filologia I stopnia

specjalność: filologia polska,
 specjalizacja: dziennikarstwo i komunikacja biznesowa, wiedza o kulturze

Podstawa prawna 
1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym.
2. Rozporządzenie  MENiS  z  dnia  7  września  2004  roku  w  sprawie  standardów  kształcenia

nauczycieli, Dz.U. nr 207 poz.2110.
3. Regulamin Studiów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego.

Cele praktyki:
1. Poznanie przez studenta pracy różnych typów instytucji kulturalnych i medialnych;
2. Nabycie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania pracy;
3. Nabycie umiejętności analizy pracy podczas wspólnego omawiania praktyk przez Opiekunów

praktyk i studentów;
4. Nabycie umiejętności analizowania własnej pracy i jej efektów.
5. Poznanie specyfiki pracy w zawodzie dziennikarza/ kulturoznawcy.

W trakcie praktyki w module dziennikarstwo i komunikacja biznesowa następuje

1.  wszechstronne  przygotowanie  studenta  do  pracy  w  mediach  w  charakterze  dziennikarza
prasowego, radiowego, telewizyjnego, internetowego oraz wykonywania innych bliskim mediom
profesji – w agencjach PR, reklamy, działach promocji;

2.  kształtowanie  umiejętności  docierania  do  źródeł  informacji,  właściwej  ich  selekcji  oraz
rzeczowego przekazania;

3. nabywanie umiejętności redagowania informacji  dziennikarskiej,  z odwołaniem do genologii
wypowiedzi dziennikarskiej i wykorzystaniem wysokiej sprawności językowej;

4. zdobycie i uporządkowanie wiedzy z zakresu komunikacji społecznej i zasad funkcjonowania
mediów w Polsce;

5. przygotowanie w ramach praktyk zawodowych do współpracy z montażystami, operatorami
kamer, fotografami, grafikami, obsługą techniczną ośrodków medialnych;

6.  uporządkowanie  wiedzy  szczegółowej  dotyczącej  zjawisk  życia  publicznego  na  świecie,
kształtowanie  zdolności  do  samodzielnej  ich  analizy  i  świadomego  uczestnictwa  w  dialogu
społecznym;

7.  przygotowanie  studenta  do  posługiwania  się  w  praktyce  zawodowej  językiem  obcym  na
poziomie B2, dzięki czemu może podjąć pracę w każdym miejscu na świecie.

W trakcie praktyki w module wiedza o kulturze następuje 

1. wszechstronne przygotowanie studenta do pracy w  placówce  kulturalnej  (muzeum, teatr,
kino,  galeria,  biuro  wystaw,  skansen,  centrum  edukacyjne,  dom  kultury,  fundacja,
stowarzyszenie, placówki samorządu lokalnego, organizacja pozarządowa);

2. zdobycie elementarnej wiedzy z zakresu animacji kultury oraz nauk i dyscyplin naukowych
związanych z kulturoznawstwem;

3. uporządkowanie  wiedzy  szczegółowej  dotyczącej  europejskiej  kultury  intelektualnej  i



artystycznej,  jej  kontekstu historycznego, polityczno-prawnego i  społeczno-gospodarczego,
związków kultury polskiej z cywilizacją europejską;

4. rozumienie językowo-komunikacyjnego charakteru kultury;
5. wzrost umiejętności badania wytworów i zjawisk kultury, przy wykorzystaniu teoretycznego

aparatu kulturoznawstwa;
6. krytyczna interpretacja wytworów i zjawisk kultury;
7. wzrost  sprawności  w komunikowaniu swojej  wizji  świata  i  człowieka przy  użyciu  różnych

mediów i technik informacyjnych, w języku polskim i obcym;
8. kształtowanie krytycznego stosunku do własnej wiedzy i umiejętności,
9. wzrost  umiejętności  pracy  w  zespole  oraz  rozwiązywania  problemów  związanych  z

praktyczną działalnością kulturoznawczą lub kulturotwórczą,
10. troska o dorobek kulturowy regionu, Polski i Europy,
11. zainteresowanie aktualnymi problemami cywilizacji i kultury europejskiej.

I. Organizacja praktyki:
1. Praktyka zawodowa odbywa się w terminie ustalonym przez Uczelnię.
2. Praktyka zawodowa jest praktyką śródroczną, odbywaną w VI sem.
3. Praktyka obejmuje 4 tygodnie.
4. Opiekunem  praktyki  (z  ramienia  Instytucji)  jest  pracownik  Instytucji  wyznaczony  przez

dyrekcję Instytucji.
5. Opiekunem UTH (z ramienia uczelni) jest pracownik dydaktyczno-naukowy Katedry Filologii

Polskiej,  który  odpowiada  za   przygotowanie  studentów  do  jej  odbycia,  kontroluje  jej
przebieg,  a  po zakończeniu  dokonuje  jej  oceny,  z  którym student  uzgadnia  ramowy plan
praktyk.

6. Wyboru  Instytucji  do  odbycia  praktyki  dokonuje  student  po  uprzednim  uzyskaniu  zgody
dyrektora/kierownika Instytucji.   

7. Student przebywa w Instytucji  w czasie dni pracy placówki - zgodnie z obowiązującym 5-
dniowym  tygodniem  pracy.  Nie  przewiduje  się  możliwości  zwolnienia  studenta  z
jakichkolwiek dni praktyki. 

8. Opiekun praktyki hospituje pracę studenta, omawia je, ocenia. 
9. Po odbyciu przez studenta praktyki Opiekun praktyki wystawia ocenę.  

II. Przebieg praktyki 
W trakcie praktyki głównym zadaniem studentów jest przygotowanie się do pracy dziennikarza  w
mediach  i  placówkach  obsługujących  rynek  informacyjny/  kulturoznawcy  i  animatora  kultury.
Przygotowanie  to  polega  przede  wszystkim  na  obserwacji  pracy  opiekuna  praktyki  (lub  innych
pracowników)  i  samodzielnym  wykonywaniu  zadań.  Studenci  powinni  również  zapoznać  się  z
dokumentacją  pracy  i  warsztatem pracy  dziennikarza/  kulturoznawcy.  W trakcie  trwania  praktyki
studenci przebywają w zakładzie pracy 4 tygodnie. Dokładny plan praktyk zależy od specyfiki pracy
danej Instytucji.  
I tydzień

1. Ustalenie z Opiekunem praktyk harmonogramu praktyki.
2. Obserwacja zadań wykonywanych przez Opiekuna praktyk.
3. Zapoznanie się z dokumentacją pracy dziennikarza  w mediach i  placówkach obsługujących

rynek informacyjny/ kulturoznawcy i animatora kultury.
II, III i IV tydzień  

1. Dalsza obserwacja pracy Opiekuna praktyk, a także samodzielne wykonywanie zadań przez
studentów.

III. Warunki i sposób zaliczenia:  
- Uzyskanie  zaliczenia  praktyki  od  Opiekuna  praktyki  (z  ramienia  Instytucji)

udokumentowanego Zaświadczeniem z odbycia praktyki studenckiej oraz Opinią o odbytej
praktyce podpisaną przez kierownika instytucji kultury/ dyrektora placówki medialnej;



- Złożenie u Opiekuna UTH (z  ramienia uczelni),  w terminie 7 dni  od zakończenia praktyki,
Zaświadczenia z odbycia praktyki studenckiej, Opinii o odbytej praktyce oraz sprawozdania z
odbytej praktyki. 

- Odbycie z Opiekunem UTH rozmowy zaliczającej praktykę.

Poświadczam zapoznanie się z programem praktyk.

……………………………………………………………………………………………
data i podpis Opiekuna praktyk z ramienia Szkoły/Przedszkola/Instytucji


