
INSTRUKCJA PRAKTYK TRANSLATORSKICH 

 

1. WIADOMOŚCI OGÓLNE 

 

 Studenci filologii germańskiej, specjalność translatoryczna, zobowiązani są w toku 

studiów I i II stopnia do odbycia praktyki translatorskiej. Praktyki stanowią integralną 

cześć procesu kształcenia i podlegają zaliczeniu, tak jak pozostałe przedmioty. 

 Studenci odbywają praktyki w wybranej przez siebie instytucji, w której 

funkcjonowaniu istotną rolę odgrywają tłumaczenia i komunikacja w języku obcym (np. 

biura tłumaczeń, tłumacze przysięgli, przedsiębiorstwa handlowe, produkcyjne, 

transportowe współpracujące z zagranicą, międzynarodowe agencje, instytucje, 

wydawnictwa i in.).  

 Celem realizowanych praktyk jest doskonalenie umiejętności translatorskich nabytych 

w toku studiów, poznanie warunków pracy tłumacza, zapoznanie z rolą tłumacza i 

komunikacji wielojęzycznej w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa lub instytucji, 

przygotowanie do prac administracyjnych, zdobycie pierwszych doświadczeń 

zawodowych, nawiązanie kontaktów zawodowych, umiejętność zastosowania wiedzy 

teoretycznej w praktyce. 

 Opiekun praktyki z ramienia instytucji nie otrzymuje wynagrodzenia. 

 Praktyka odbywana zdalnie oraz poza granicami kraju nie podlega obowiązkowi 

ubezpieczenia. 

 Istnieje możliwość zwolnienia z odbywania praktyk na podstawie pracy zawodowej. 

 Istnieje możliwość realizacji praktyki zawodowej awansem.  

 

2. HARMONOGRAM PRAKTYK 

 

 Po nawiązaniu kontaktu z instytucją gotową przyjąć studenta na praktykę i ustaleniu 

terminu i trybu odbywania praktyk, student powinien zgłosić gotowość odbycia 

praktyki opiekunowi praktyk z ramienia IFG z co najmniej trzytygodniowym 

wyprzedzeniem. 

 Praktyka zawodowa nie może trwać krócej aniżeli 4 tygodnie.  



 Wymiar praktyk studentów studiów stacjonarnych wynosi:  80 godz. praktyki 

zawodowej, którą należy odbyć w trakcie III roku  studiów dla I stopnia  oraz  30 godz. 

praktyki zawodowej na II roku studiów dla drugiego stopnia.  

 Wymiar praktyk studentów studiów niestacjonarnych wynosi:  80 godz. dla I stopnia. 

 Zaliczenie praktyk na podstawie otrzymanej dokumentacji wraz z wpisem do systemu 

dokonuje się w semestrze letnim. 

 

3. DOKUMENTACJA 

 Dokumentacja praktyk wypełniana jest pismem komputerowym. 

 Formularze dostępne są na stronie IFG w zakładce praktyki / praktyka translatorska. 

 Przed rozpoczęciem praktyki studenci składają u opiekuna praktyk następującą 

dokumentację:  

1. formularz zgłoszeniowy (1 egzemplarz) 

2. skierowanie na praktykę (1 egzemplarz) 

3. druk porozumienia (2 egzemplarze) 

4. formularz ubezpieczenia (1 egzemplarz) 

 

 Po ukończeniu praktyki zawodowej studenci dostarczają następującą 

dokumentację: 

1. dzienniczek praktyk (1 egzemplarz) 

2. opinię opiekuna z ramienia firmy (1 egzemplarz) 

3. kartę zaliczenia praktyk (2 egzemplarze) 

 Zwolnienie z obowiązku praktyk zawodowych 

1. formularz wniosku 

2. zaświadczenie z miejsca pracy lub stażu potwierdzające zatrudnienie/odbycie stażu oraz 

zawierające opis wykonanych czynności. 

 Po uzyskaniu zwolnienia studenci składa do opiekuna praktyk: 

1. pozytywnie zaopiniowany wniosek o zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej  

2. dzienniczek praktyk (1 egzemplarz) 

3. kartę zaliczenia praktyk (2 egzemplarze). 



 

 


