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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Praktyka zawodowa

Kod ECTS

8.0.12063
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Zakład Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej
Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Filologiczny Rosjoznawstwo forma stacjonarne

moduł
specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Liliana Kalita
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Praktyki
Sposób realizacji zajęć

zajęcia on-line, zajęcia poza pomieszczeniami dydaktycznymi UG
Liczba godzin

Praktyki: 80 godz.

Liczba punktów ECTS

3
Semestr 5:
10 godzin – zapoznanie się z dokumentacją firmy,
zasadami bhp i regulaminami organizacji,
70 godzin – wykonywanie zadań powierzonych przez
opiekuna praktyk.
Razem: 80 godziny = 3 ECTS.

Termin realizacji przedmiotu

2024/2025 zimowy
Status przedmiotu

obowiązkowy-
fakultatywny (do wyboru)-

Język wykładowy

rosyjski-
polski-

Metody dydaktyczne

Praktyki

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie (zal)
Formy zaliczenia

wykonanie pracy zaliczeniowej - wykonanie określonej pracy praktycznej
Podstawowe kryteria oceny

Czynności wykonywane na praktykach są oceniane na podstawie wpisów w prawidłowo
wypełnionym dzienniczku praktyk oraz dokumentu zawierającego ocenę przebiegu
praktyki lub na podstawie dokumentu zaliczającego pracę zawodową jako praktykę.

Sposób weryfikacji założonych efektów uczenia się

zakładany efekt uczenia się
opinia opiekuna praktyk z ramienia firmy/zakładu pracy (w opinii muszą być
wymienione efekty osiągnięte przez studenta)

 Wiedza

K_W04 X

K_W12 X

 Umiejętności

K_U19 X

 Kompetencje społeczne

K_K01 X

K_K04 X

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
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A. Wymagania formalne
Brak wymagań formalnych.

B. Wymagania wstępne
Brak wymagań wstępnych.

Cele kształcenia

Celem przedmiotu jest wykorzystanie praktycznej znajomości języka rosyjskiego, zdobycie umiejętności pracy w zespole lub pracy z klientem, a
także poznanie zasad rynkowego funkcjonowania firm lub instytucji.

Treści programowe

1. Szkolenie BHP
2. Rozwiązywanie zadań i problemów określonych przez opiekuna praktyk z ramienia firmy/instytucji przyjmującej na praktykę.
3. Poznanie sposobu pracy danej firmy.

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
1. Regulamin praktyk dostępny na stronie www IRiSW.
2. Regulaminy i instrukcje obowiązujące w danej firmie.
3. Literatura polecana przez opiekuna praktyk z ramienia danej firmy/zakładu pracy.

Kierunkowe efekty uczenia się

K_W04, K_W12
K_U19
K_K01, K_K04

Wiedza

K_W04, K_W12
Student:

zna różne struktury  instytucji kulturowych, ekonomicznych, medialnych oraz
zasadność funkcjonowania ich poszczególnych elementów (K_W04),

•

zna  metodykę  wykonywania  zadań,  normy,  procedury  i  dobre  praktyki
stosowane w instytucjach związanych z działalnością kulturalną, medialną a
także handlową w zakresie współpracy międzynarodowej związanej z obszarem
języka polskiego i rosyjskiego (K_W12).

•

Umiejętności

K_U19
Student:

potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role ( K_U19).•
Kompetencje społeczne (postawy)

K_K01, K_K04
Student:

ma świadomość zakresu swojej  wiedzy i  umiejętności  fachowych,  a także
rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie wybranej
specjalności, jak też kompetencji personalnych i społecznych (K_K01),

•

jest  gotowy do podejmowania  wyzwań zawodowych;  wykazuje  aktywność,
podejmuje  trud  i  odznacza  się  wytrwałością  w  realizacji  indywidualnych  i
zespołowych działań profesjonalnych (K_K04).

•

Kontakt

liliana.kalita@ug.edu.pl
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