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Podstawa prawna : 

• Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz.U.  

2012.572);  

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z późn. zm. (tekst jednolity  

Dz.U. 2004.2572);  

• Rozporządzenie MENiS z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia  

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012. 131);  

• Uchwała Senatu UG nr 12/12 z dnia 29.03.2012 w sprawie Regulaminu studiów  

Uniwersytetu Gdańskiego;  

• Wytyczne Prorektora ds. Kształcenia UG w sprawie realizacji studenckich praktyk  

zawodowych/pedagogicznych z dnia 01.10.2012. 

 

CELE PRAKTYK: 

Celem praktyk odbywanych przez studentów (stacjonarnych oraz niestacjonarnych) jest: 

1) zaznajomienie studentów ze strukturą organizacyjną redakcji gazety, czasopisma, radia, 

telewizji, portalu internetowego lub instytucji kulturalnej; zaznajomienie studentów z 

obowiązkami, jakie wykonują pracownicy w redakcji lub placówce, w której praktykę 

odbywa student; zaznajomienie studentów z etapami tworzenia informacji, polityki 

informacyjnej, wizerunku medium lub instytucji; 

2) umożliwienie studentom wszechstronnego praktycznego zastosowania wiedzy i 

umiejętności zdobytych podczas zajęć na uczelni (zwłaszcza z zakresu współczesnej krytyki 

literackiej, współczesnego życia literackiego); stworzenie studentowi możliwości wzięcia 

udziału w jak najszerszym zakresie prac redakcji lub instytucji w zależności od jej specyfiki 

(zbieranie materiału, opracowywanie materiału, produkcja newsa, kolegium redakcyjne, 

animacja wydarzeń kulturalnych, promocja wydarzeń itp.); animacji i organizacji życia 

kulturalnego w lokalnych społecznościach. 

3)przygotowanie studenta do podjęcia pracy zawodowej w wybranych przez siebie 

instytucjach - w redakcji gazety, czasopisma, radia, telewizji, portalu internetowego lub 

instytucji prowadzącej działalność kulturalną. 



ORGANIZACJA PRAKTYK: 

1) student zobowiązany jest do odbycia 80 godzin praktyk – po drugim semestrze studiów 

magisterskich. 

2) przed rozpoczęciem praktyk student ma obowiązek: 

- powiadomienia uczelni (opiekuna praktyk) o terminie zaplanowanych praktyk przynajmniej 

na 2 tygodnie przed ich rozpoczęciem  

- odebrania w tym samym terminie od opiekuna praktyk skierowania na praktyki, umowy 

między uczelnią a instytucją. udzielającą praktyk (w dwóch egzemplarzach) oraz druku 

ubezpieczenia studenta na czas praktyk. 

-skierowanie oraz druk ubezpieczenia należy dostarczyć do pokoju 4.9 najpóźniej na 2 

tygodnie przed rozpoczęciem praktyk. Po tym terminie dokumenty te nie będą przyjmowane. 

3) obowiązki studenta w trakcie odbywania praktyk: 

-staranne wypełnianie zadań wyznaczonych przez przełożonych/ kierownictwo wybranej 

instytucji. 

- zapoznanie się ze strukturą i organizacją pracy w miejscu odbywania praktyk. 

- uzyskanie opinii (opisowej oceny) poświadczonej stemplem dyrektora instytucji lub osoby 

przez niego wyznaczonej. 

4) z tytułu odbywania praktyk uczelnia nie przewiduje wynagrodzeń dla studentów. 

 

MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYK 

1) praktyki studenci mogą odbywać w redakcjach, działach kulturalnych gazet i czasopism, 

redakcjach radiowych, telewizyjnych, portalach internetowych oraz placówkach 

prowadzących działalność kulturalną (teatry, domy kultury, biblioteki, muzea, fundacje 

artystyczne). Realizacja praktyk jest dokumentowana w opinii (opisowej ocenie) wystawianej 

przez instytucję, gdzie student realizuje praktyki. 

2) Studenci zatrudnieni, stale współpracujący bądź prowadzący wolontariat w redakcjach 

gazet i czasopism, radiowych, telewizyjnych lub instytucjach kulturalnych mogą za zgodą 

opiekuna praktyk ubiegać się o zaliczenie praktyki na podstawie wystawionego przez 

instytucję zaświadczenia o wykonywanej pracy (zawierającego informację o zatrudnieniu, 

czasie współpracy, zakresie obowiązków). Również w tym przypadku student jest 

zobowiązany dostarczyć uczelni opinię (opisową ocenę) przełożonego. 

3) zaliczenie praktyk potwierdzone wpisem do indeksu studenci uzyskują u opiekuna praktyk 

na podstawie opinii wystawionej w miejscu odbywania praktyk.  

4) zasady dotyczące realizacji praktyk na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych podlegają 

tej samej procedurze formalnej. 

 

 


