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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Praktyka zawodowa

Kod ECTS

8.0.12541
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Zakład Kultury i Języków Azji Wschodniej
Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Filologiczny Sinologia forma stacjonarne

moduł
specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

Anna Gryszkiewicz
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
80 godzin – praktyka zawodowa;
10 godzin – przygotowanie dokumentacji przez
studenta oraz kontakt z opiekunem praktyk.
Razem: 90 godzin = 3 ECTS.

Termin realizacji przedmiotu

2024/2025 letni
Status przedmiotu

obowiązkowy-
fakultatywny (do wyboru)-

Język wykładowy

polski

Metody dydaktyczne

praktyka zawodowa

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

Zaliczenie (zal)
Formy zaliczenia

zaliczenie następuje po przedstawieniu przez studenta wymaganych
dokumentów (zaświadczenie o odbyciu praktyki, opinia)

Podstawowe kryteria oceny

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie:
zaświadczenia od pracodawcy o odbyciu praktyki;•

opinii wystawionej przez instytucję przyjmującą;•
dzienniczka praktyk z dokładnymi datami, godzinami i czynnościami zawodowymi
wykonywanymi pod opieką instytucji przyjmującej.

•

Sposób weryfikacji założonych efektów uczenia się
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zakładany efekt uczenia się zadania realizowane w trakcie praktyk

 Wiedza

K_W03 X

K_W07 X

K_W11 X

 Umiejętności

K_U01 X

K_U09 X

K_U13 X

 Kompetencje społeczne

K_K02 X

K_K03 X

K_K04 X

K_K05 X

K_K06 X

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Brak wymagań formalnych.

B. Wymagania wstępne
Brak wymagań wstępnych.

Cele kształcenia

Celem praktyk zawodowych na kierunku Sinologia jest przygotowanie studenta do wejścia na rynek pracy i zapoznania go z realiami pracy
zawodowej wykonywanej w środowisku międzynarodowym, gdzie wykorzystywany jest język chiński. Realizacja praktyk zakłada wsparcie w
zaprojektowaniu własnej kariery zawodowej, zapoznanie z uwarunkowaniami potencjalnej przyszłej pracy oraz zdobycie wymiernego doświadczenia
przyczyniającego się do podwyższenia kwalifikacji w momencie opuszczenia murów akademickich. Praktykant realizujący zadania firmowe powinien
korzystać z wiedzy językowej z zakresu języka chińskiego, jak również ogólnej wiedzy kulturowej oraz mieć świadomość potrzeby ich dalszego
rozwoju w kontekście zawodowym.

Treści programowe

Poprzez treści programowe przedmiotu praktyka zawodowa na kierunku Sinologia rozumie się:
1. Identyfikację własnych zainteresowań naukowych i podsumowanie własnych umiejętności i kompetencji, które decydują o wyborze charakteru
praktyki
2. Odbycie praktyki w określonym miejscu i na określonym stanowisku
3. Zapoznanie z istniejącymi miejscami pracy dostępnymi dla praktykanta i aplikowanie o nie w odpowiednich jednostkach
4. Przygotowanie planu praktyki (cele, podstawowe czynności i umiejętności ćwiczone) i jego zatwierdzenie przez opiekuna praktyk
5. Wykorzystywanie wiedzy językowej, kulturowej i społecznej, jak również praktycznych umiejętności językowych i kompetencji społecznych w celu
realizacji zadań przydzielonych przez podmiot przyjmujący studenta
6. Dyskusja na temat zdobytych doświadczeń, umiejętności i kompetencji
7. Złożenie kompletnej dokumentacji odbycia praktyki w celu zaliczenia przedmiotu.

Wykaz literatury

Nie dotyczy
Kierunkowe efekty uczenia się

K_W03, K_W07, K_W11
K_U01, K_U09, K_U13
K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06

Wiedza

Student:
K_W03 - Zna najważniejsze wydarzenia i  procesy historyczno-kulturowe, realia
społeczne, administracyjno-polityczne i gospodarcze oraz wybrane rodzaje struktur i
instytucji społecznych, administracyjno-politycznych, kulturowych, gospodarczych w
Chinach. Umie wyjaśniać cele i  metody działania w/w podmiotów w kontekście
kulturowym  i  społecznym  i  opisuje,  jakie  są  oczekiwania  i  wymagania  w/w
podmiotów względem potencjalnych  pracowników posługujących się  językiem
chińskim.
K_W07  -  W  zaawansowanym  stopniu  zna  i  rozumie  problemy  komunikacji
międzykulturowej, zorientowane na zastosowanie w wybranej sferze działalności
kulturalnej, medialnej, przede wszystkim w zakresie współpracy międzynarodowej w
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obszarze języka polskiego, chińskiego i wybranego języka obcego.
K_W11 - Zna metodykę wykonywania zadań, normy, procedury i dobre praktyki
stosowane w instytucjach związanych z działalnością kulturalną i gospodarczą w
zakresie współpracy międzynarodowej związanej z obszarem języka polskiego i
chińskiego.
 

Umiejętności

Student:
K_U01 -  Potrafi  wyszukiwać,  analizować,  oceniać,  selekcjonować i  użytkować
informację przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i
analizowania informacji ze źródeł w języku polskim, chińskim i wybranym języku
obcym, zgodnie ze wskazówkami osoby odpowiedzialnej za praktykę studenta w
instytucji przyjmującej.
K_U09 - Potrafi rozpoznawać procesy i bariery w komunikacji międzykulturowej.
Dostrzega zagrożenia i szanse w komunikacji z reprezentantami chińskojęzycznego
środowiska zawodowego.
K_U13 - Realizując praktykę zawodową, prezentuje efekty swojej pracy w języku
polskim i  chińskim w przejrzystej,  usystematyzowanej  i  przemyślanej  formie z
zastosowaniem różnorodnych, nowoczesnych metod i technik, dostosowanych do
odpowiedniej  dziedziny  nauk  oraz  wymagań potencjalnego  pracodawcy.  Jeśli
wymaga tego  specyfika  stanowiska  pracy,  dokonuje  tłumaczeń językowych w
zakresie język polski – język chiński.

Kompetencje społeczne (postawy)

Student:
K_K02 - Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i
instytucjach realizujących działania na rzecz integracji  kulturowej,  promowania
kultury  i  zdolny  do  porozumiewania  się  z  osobami  będącymi  i  nie  będącymi
specjalistami w danej dziedzinie.
K_K03 - Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez
siebie lub innych zadania.
K_K04 - Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność,
podejmuje  trud  i  odznacza  się  wytrwałością  w  realizacji  indywidualnych  i
zespołowych działań profesjonalnych.
K_K05 - Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane ze
środowiskiem  profesjonalnym;  poszukuje  optymalnych  rozwiązań,  postępuje
zgodnie z zasadami etyki.
K_K06 - Ma świadomość znaczenia kultury Chin w kulturze światowej i dostrzega
pozytywne  wartości  społeczno-kulturowe  Chin,  z  których  może  czerpać  dla
osobistego rozwoju i efektywnej komunikacji międzykulturowej.

Kontakt

anna.gryszkiewicz@ug.edu.pl
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