
PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH NA KIERUNKU STUDIA WSCHODNIE UG  

 

Celem studenckiej praktyki zawodowej jest sprawdzenie i pogłębienie umiejętności zdobytych w 
trakcie realizacji poszczególnych przedmiotów (zarówno teoretycznych, jak i praktycznych) w ramach 
kierunku studiów w obrębie relacji polsko-rosyjsko-chińskich-japońskich (i innych - zgodnie ze 
specjalnością). Zdobyte doświadczenie powinno ugruntować kompetencje językowe, komunikacyjne i 
kulturowe oraz umiejętność właściwego zachowania profesjonalnego w różnych sytuacjach.  

Cele praktyki w szczególności obejmują doskonalenie i praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej 
na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania w szczególności dotyczy to poznania struktur 
i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji, pogłębienia wiedzy o poszczególnych 
branżach gospodarki, kształtowania umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. 
umiejętności analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, prowadzenia 
negocjacji itp., przygotowania studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu 
zadania, stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy.  

Praktyki studenckie są integralną i obligatoryjną częścią procesu dydaktycznego na studiach 
stacjonarnych I stopnia, na kierunku Studia wschodnie Uniwersytetu Gdańskiego.  

Student odbywa praktykę nie wcześniej niż przed rozpoczęciem 1 semestru studiów i nie później 
niż przed ukończeniem 5 semestru studiów. Praktyka realizowana jest w wymiarze 80 godzin. 

Praktyka studencka odbywa się w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.  

Podczas praktyk studenci powinni zrealizować poniższe efekty uczenia się:  

Student, Studentka:  

• ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych oraz normach 
prawnych i ekonomicznych w zakresie działania danej struktury/instytucji (K_W05) 

• ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu wybranych zagadnień ekonomicznych i 
prawnych, zorientowaną także na zastosowanie praktyczne w zakresie działalności 
firmy/instytucji, w której odbywa się praktyka zawodowa (K_W07) 

• zna prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania oraz metodykę wykonywania zadań, 
normy, procedury i dobre praktyki stosowane w firmie/instytucji, w której odbywa się praktyka 
zawodowa (K_W11) 

• umie samodzielnie i pod opieka kierownika praktyki zdobywać wiedzę profesjonalną w zakresie 
działalności firmy/instytucji, w której odbywa się praktyka (K_U04) 

• potrafi wyszukiwać, analizować, opracowywać i oceniać krytycznie informacje z wykorzystaniem 
różnych źródeł, w tym technologii informacyjnej, multimediów i zasobów Internetu w procesie 
zdobywania wiedzy profesjonalnej (K_U01) 

• zna i poprawnie stosuje nazewnictwo i słownictwo specjalistyczne z zakresu działalności 
firmy/instytucji, w której odbywa się praktyka (K_U12) 

• potrafi pracować samodzielnie i w grupie (K_K16) 
• ma świadomość zakresu swojej wiedzy i umiejętności fachowych, a także rozumie potrzebę 

dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji językowych, personalnych i społecznych (K_K01) 
• potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych 

zadania (K_K02) 
• jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i 

odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych 
(K_K02) 

• dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane ze środowiskiem 
profesjonalnym; poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki (K_K04) 



Każdorazowo po odbyciu praktyk, student powinien dostarczyć ́ kierownikowi praktyk 
potwierdzony dzienniczek praktyki, dokumentujący wykonywane zadania oraz opinię na temat 
zrealizowania przez studenta praktyki, wystawione przez bezpośredniego opiekuna w firmie/instytucji, w 
której student odbył praktykę. Opinia powinna zawierać ́ również ̇ charakterystykę ̨ wykonywanej przez 
studenta pracy.  

 

Informacja o etapach praktyki została zawarta w Regulaminie praktyki, który jest dostępny na 
stronie internetowej IRSW pod adresem:  

https://fil.ug.edu.pl/wydzial_filologiczny/instytuty/instytut_rusycystyki_i_studiow_wschodnich/s
tudenckie_praktyki_zawodowe/praktyki_studia_wschodnie  

 


