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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Praktyka zawodowa

Kod ECTS

8.0.12083
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego
Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Filologiczny Studia wschodnie forma stacjonarne

moduł
specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Aleksandra Klimkiewicz
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Praktyki
Sposób realizacji zajęć

zajęcia poza pomieszczeniami dydaktycznymi UG
Liczba godzin

Praktyki: 80 godz.

Liczba punktów ECTS

3
Semestr 5:
80 godzin - udział w praktyce,
3 godziny - przygotowanie dokumentacji.
Razem: 83 godziny = 3 ECTS.

Termin realizacji przedmiotu

2024/2025 zimowy
Status przedmiotu

obowiązkowy-
fakultatywny (do wyboru)-

Język wykładowy

rosyjski-
chiński-
japoński-
polski-

Metody dydaktyczne

Praktyka zawodowa

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

Zaliczenie (zal)
Formy zaliczenia

zaliczenie na podstawie opinii kierownika praktyk
Podstawowe kryteria oceny

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie zaświadczenia o odbyciu praktyki (wystawia
pracodawca) oraz przygotowanego sprawozdania.

Sposób weryfikacji założonych efektów uczenia się
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zakładany efekt uczenia się Sprawozdanie studenta

 Wiedza

K_W05 X

K_W07 X

K_W11 X

 Umiejętności

K_U01 X

K_U04 X

K_U12 X

K_U16 X

 Kompetencje społeczne

K_K01 X

K_K02 X

K_K04 X

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Brak wymagań formalnych.

B. Wymagania wstępne
Kompetencje komunikacyjne i społeczne w zakresie działalności wybranej instytucji.

Cele kształcenia

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.

Treści programowe

Wykorzystanie kompetencji językowych, komunikacyjnych, kulturowych i społecznych w ramach wyznaczonych przez pracodawcę zadań.
Wykaz literatury

nie dotyczy
Kierunkowe efekty uczenia się

K_W05, K_W07, K_W11
K_U01, K_U04, K_U12, K_U16
K_K01, K_K02, K_K04

Wiedza

K_W05, K_W07, K_W11
Student:

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).

•

 
Umiejętności

K_U01, K_U04, K_U12, K_U16
Student:

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•
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działalności firmy/instytucji, w której odbywa się praktyka (K_U12),
potrafi pracować samodzielnie i w grupie (K_K16).•

Kompetencje społeczne (postawy)

K_K01, K_K02, K_K04
Student:

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).

•

Kontakt

aleksandra.klimkiewicz@ug.edu.pl
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