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Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie się studentów z funkcjonowaniem firm/ instytucji 

bądź innych organizacji, które zajmują się wykorzystaniem programów do przetwarzania 

języka naturalnego, bądź same takie programy tworzą, a także firm/ instytucji, gdzie 

wykorzystywane są kompetencje informatyczne i lingwistyczne. W szczególności praktyki 

powinny obejmować doskonalenie i praktyczne zastosowanie wiedzy, umiejętności i 

kompetencji związanych z przygotowywaniem zbiorów danych lub opracowywaniem tych 

danych, a także zarządzaniem danymi w sposób przewidziany przez praktykodawcę. 

Dodatkowo studenci mogą uczestniczyć we wszelkiego rodzaju innych działaniach, gdzie 

wymagana jest umiejętność biegłego posługiwania się komputerem oraz biegła znajomość 

języka angielskiego. Praktyki mogą być realizowane w firmach/ instytucjach lub organizacjach 

krajowych i międzynarodowych, z którymi Uniwersytet Gdański podpisał porozumienie o 

przeprowadzeniu studenckich praktyk zawodowych. 

Praktyki zawodowe w wymiarze 40 godzin (realizowane w jednym lub wielu miejscach) 

podejmowane są między I a IV semestrem studiów, z uwzględnieniem wakacji. Podczas 

praktyk studenci powinni zrealizować poniższe efekty uczenia się: 

Student: 

Zna i rozumie uwarunkowania (np. ekonomiczne, prawne, etyczne lub społeczne) różnych 

rodzajów działań związanych z wykonywaniem zawodów związanych z przetwarzaniu języka 

naturalnego lub przetwarzaniem danych oraz jest świadom podstawowych zasad tworzenia i 

rozwoju różnych form przedsiębiorczości.  

Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności i prawa autorskiego.  

Potrafi właściwie korzystać ze zdobytej wiedzy przedmiotowej w celu formułowania i 

rozwiązywania problemów badawczych oraz innowacyjnego wykonywania zadań z zakresu 

lingwistycznych aspektów przetwarzania języka naturalnego oraz analizy danych,  dobierając 

i stosując właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-

komunikacyjne (ICT).  

Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową,  współdziałając z innymi 

osobami, podejmując rolę wiodącą lub kierowniczą.   

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy w zakresie lingwistycznych aspektów 

przetwarzania języka naturalnego i analizy danych oraz uznaje znaczenie tej wiedzy w 

rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.  

Jest gotów do samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych, 

działań zespołów, którymi kieruje, i organizacji, w których uczestniczy, przewodzenia grupie 

i ponoszenia odpowiedzialności za nią. Jest gotów do myślenia i działania w sposób 

przedsiębiorczy w pracy specjalisty przetwarzania języka naturalnego lub w pracy z analizą i 

przetwarzaniem/ opracowywaniem danych.  



Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych specjalisty przetwarzania języka 

naturalnego lub specjalisty z zakresu analizy i opracowywania danych, z uwzględnieniem 

zmieniających się potrzeb społecznych, w tym rozwijania dorobku i podtrzymywania etosu 

zawodu oraz przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz 

przestrzegania tych zasad.  

 

 

Każdorazowo po odbyciu godzin praktyk, student powinien dostarczyć opiekunowi praktyk 

potwierdzony dzienniczek praktyki, dokumentujący wykonywane zadania, oraz opinię na temat 

zrealizowania przez studenta praktyki, wystawione przez bezpośredniego opiekuna w 

firmie/instytucji lub organizacji, w której student odbył praktykę. Opinia powinna zawierać 

również charakterystykę wykonywanej przez studenta pracy. 

 


