
PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH 

na kierunku STUDIA BAŁKAŃSKIE L3DZ 

 

CEL PRAKTYK: 

Celem studenckich praktyk zawodowych jest zapoznanie się studentów z funkcjonowaniem 

instytucji i przedsiębiorstw, w których mogą się oni starać o pracę po zakończeniu studiów. 

Praktyki mogą być realizowane w podmiotach krajowych i międzynarodowych, z którymi 

Uniwersytet Gdański podpisał porozumienie o przeprowadzeniu studenckich praktyk 

zawodowych. 

Podczas praktyk zawodowych student realizuje następujące efekty uczenia się: 

-  zna różne struktury instytucji kulturowych i ekonomicznych oraz rozumie zasadność 

funkcjonowania ich poszczególnych elementów; 

- ma uporządkowaną wiedzę z zakresu wybranych zagadnień ekonomicznych i 

gospodarczych, zorientowaną także na zastosowanie praktyczne w wybranej sferze 

działalności kulturalnej, medialnej i gospodarczej, przede wszystkim w zakresie współpracy 

międzynarodowej związanej z obszarem języka polskiego i języków kierunkowych; 

- zna metodykę wykonywania zadań, normy, procedury i dobre praktyki stosowane w 

instytucjach związanych z działalnością kulturalną, dyplomatyczną i handlową w zakresie 

współpracy międzynarodowej związanej z obszarem języka polskiego i języków 

kierunkowych; 

- posiada umiejętność zastosowania zdobywanej wiedzy w pracy zawodowej (przede 

wszystkim w ośrodkach kultury, ośrodkach informacji turystycznej, w szkołach językowych, 

przedsiębiorstwach branży turystycznej, biurach tłumaczeń, wydawnictwach, placówkach 

dyplomatycznych i w mediach); 

- jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i 

odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań odnoszących 

się do obszaru językoznawstwa; 

- jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i 

odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań odnoszących 

się do obszaru literaturoznawstwa; 

MIEJSCE REALIZACJI PRAKTYK: 

Studenci mogą odbyć obowiązkową praktykę zawodową w: urzędach centralnych, 

organizacjach pozarządowych, fundacjach, jednostkach samorządu terytorialnego, organach 

administracji rządowej (na wszystkich szczeblach), organach administracji specjalnej, a także 

stowarzyszeniach, mających w swoich statutach działalność na rzecz kultury, domach kultury, 

klubach, wydziałach kultury, teatrach, bibliotekach, wydawnictwach, domach medialnych, 

redakcjach (gazet, telewizyjnych, radiowych, internetowych), agencjach public relations 



i reklamowych, agencjach informacyjnych i turystycznych, biurach tłumaczeń oraz 

przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z rynkami krajów bałkańskich. 

HARMONOGRAM PRAKTYK: 

Praktyki zawodowe w wymiarze 80 godzin są realizowane przez studentów po semestrze IV 

studiów w formie stacjonarnej lub zdalnej. Zaliczenie praktyk powinno nastąpić do końca 

semestru VI.  

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK: 

- zapoznanie się z miejscem pracy i jego specyfiką; 

- realizacja zadań powierzonych przez opiekuna praktyk z ramienia instytucji/ 

przedsiębiorstwa; 

- złożenie raportu z przebiegu praktyk zawodowych w terminie do 14 dni po zakończeniu 

praktyk. 

  

 

 

 


