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1. Czas trwania praktyki i termin realizacji:


łączny wymiar praktyki zawodowej to 120 godzin dydaktycznych, co odpowiada 90 godzinom
zegarowym;



miarą czasu praktyki jest godzina zegarowa jako jednostka przyjęta w instytucjach instytucji
oferujących praktyki;



student odbywa praktykę w ciągu trzech tygodni po zakończeniu letniej sesji egzaminacyjnej
po semestrze 04 studiów, w wymiarze 6 godzin zegarowych dziennie przez 5 dni w tygodniu;



w uzasadnionych przypadkach praktyka może odbywać się w trakcie czwartego semestru
studiów; zgodę na tę zmianę wyraża kierunkowy koordynator praktyk na pisemny wniosek
studenta.

2. Placówki/instytucje, w których można realizować praktykę:
Miejscem odbywania praktyki zawodowej mogą być instytucje o różnym charakterze, w których ma
miejsce kontakt z kulturą, językiem, literaturą krajów niemieckojęzycznych i/lub anglojęzycznych (*).
Mogą to być instytucje polskie, jak i zagraniczne.


przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe,



organizacje rządowe i pozarządowe,



fundacje i stowarzyszenia,



biura tłumaczeń,
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urzędy samorządowe (wiejskie, miejskie, gminne, powiatowe, wojewódzkie),



parlamenty krajowe (polski i zagraniczne),



instytucje związane z mniejszością niemiecką w kraju i za granicą,



media (rozgłośnie radiowe, stacje telewizyjne, redakcje czasopism, wydawnictwa),



muzea,



biura turystyczne, biura promocji regionalnej.

3. Kryteria doboru opiekuna praktyk:
Opiekunem praktyk zostaje pracownik instytucji oferującej praktykę zawodową, wskazany przez
dział odpowiedzialny za opiekę nad praktykantami i stażystami, który posiada uznane w swojej
instytucji kompetencje niezbędne do sprawowania opieki nad praktykantem.
4. Cele praktyki:


zapoznanie studenta filologii germańskiej ze środowiskiem zawodowym, w którym następują
na różnych płaszczyznach i w różny sposób kontakty z kulturą krajów niemieckojęzycznych
i/lub anglojęzycznych (*), środowiskiem, w którym niezbędna jest wiedza filologiczna, aby
prawidłowo te kontakty kształtować;



zapoznanie ze strukturą organizacyjną miejsca pracy, procedurami w nim obowiązującymi, z
planowaniem zadań, systemami kontroli jakości, funkcją danej jednostki w życiu społecznym
regionu oraz ogólnym jej funkcjonowaniem w globalnej gospodarce rynkowej;



kształtowanie sprawności zawodowych związanych z danym miejscem pracy, w którym
odbywa się praktyka;



doskonalenie warsztatu pracy filologa w odniesieniu do konkretnych zadań stawianych przez
pracodawcę w miejscu odbywania praktyki;



nabywanie umiejętności organizacji pracy, zarządzania czasem pracy, pracy samodzielnej,
pracy w grupie oraz doświadczenie odpowiedzialności za wykonaną pracę.

5. Obowiązki studenta w czasie realizacji praktyki
Student w czasie praktyki ma obowiązek stosować się do poleceń opiekuna praktyk i osoby
kierującej jednostką, w której praktyka się odbywa. Musi przestrzegać przepisów BHP oraz innych
przepisów obowiązujących w danej jednostce. Powinien szczególnie starannie zachowywać
dyscyplinę pracy i godnie reprezentować Uniwersytet Opolski. Student jest także zobowiązany
przestrzegać Regulaminu organizacji praktyk (Zarządzenie Rektora UO nr 15/2021) oraz niniejszej
instrukcji realizacji praktyki.
6.

Zadania placówki/instytucji i opiekuna praktyki w zakresie organizacji


wyznaczenie zakładowego opiekuna praktyki,
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ustalenie szczegółowego planu praktyki,



kształtowanie sprawności zawodowych poprzez możliwość przejęcia przez studenta
określonych zadań,



omawianie ze studentami wykonywanych przez nich zadań,



sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem planu praktyki oraz udzielanie pomocy w
przygotowaniu i realizacji zajęć przez studentów,



wystawienie opinii z oceną oraz wpisem do dziennika praktyki,

7. Organizacja praktyki, w tym opcjonalnie zestawienie godzinowe.
Zapewnienie miejsca praktyki zawodowej dla studenta jest obowiązkiem uczelni, jednak
dopuszcza się możliwość samodzielnego wskazania wybranego miejsca praktyki przez studenta.
Po uzyskaniu zgody na odbycie praktyki w danej instytucji student zgłasza się do Biura Dydaktyki i
Spraw Studenckich UO, gdzie podaje dane tej instytucji, pobiera formularz opinii oraz umowę.
Uzupełnione w instytucji Skierowanie należy dostarczyć do Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich
UO przed rozpoczęciem praktyki.
Student ma obowiązek wypełnienia, podpisania i przekazania do Biura Dydaktyki i Spraw
Studenckich UO Oświadczenia Studenta Uniwersytetu Opolskiego o zapoznaniu się z
Regulaminem organizacji praktyk (Zarządzenie Rektora UO 15/2021).
Na podstawie poprawnie uzupełnionego skierowania Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich UO
wystawia komplet dokumentów, które student ma obowiązek odebrać przed rozpoczęciem
praktyki i dostarczyć niezwłocznie do instytucji.
Instytucja, w której będzie realizowana praktyka ma obowiązek podpisania Umowy w sprawie
organizacji praktyk studenckich i odesłania jednego egzemplarza do Biura Dydaktyki i Spraw
Studenckich UO jeszcze przed rozpoczęciem praktyki przez studenta.
Ze względu na charakter praktyki, może być ona odbywana wyłącznie w jednej placówce.
Podstawą podjęcia praktyki jest skierowanie z Uczelni. Student jest zobowiązany do zgłoszenia się
do dyrektora/kierownika instytucji wraz ze skierowaniem na praktykę.
Student odbywa praktykę pod kierunkiem opiekuna, który jest bezpośrednim przełożonym w
czasie jej trwania. W czasie praktyki student podlega obowiązującej w instytucji dyscyplinie pracy.
Uniwersytet Opolski nie płaci danej instytucji za opiekę nad praktykantem w czasie praktyki
zawodowej.
8. Warunki zaliczenia praktyki:
Podstawowym warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest osiągnięcie zakładanych efektów
uczenia się wynikających z realizacji praktyki. Aby to ustalić, niezwłocznie po zakończeniu praktyki,
3

lecz nie później niż do rozpoczęcia semestru 05 studiów, student przedkłada kierunkowemu
koordynatorowi praktyk opinię wypełnioną przez opiekuna praktyki w instytucji, w której praktyka
się odbyła (załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji). Opinia powinna być uwierzytelniona podpisem i
pieczęcią osoby kierującej daną instytucją, bądź działem danej instytucji, w której praktykant
odbywał praktykę. W przypadku odbywania praktyki w instytucji zagranicznej potwierdzenie
odbycia praktyki (opinia) musi zostać przedłożone w oryginale wraz z tłumaczeniem
uwierzytelnionym na język polski.
Praktykant przedkłada koordynatorowi praktyki także karty przebiegu praktyki (załącznik nr 2 do
niniejszej Instrukcji), które zawierają:
-

imię i nazwisko praktykanta;

-

nazwę i adres (także telefon, e-mail) jednostki, w której praktyka się odbywała, ewentualnie
dział danej jednostki;

-

nazwisko i dane kontaktowe osoby sprawującej opiekę nad praktykantem w miejscu praktyki;

-

dokładne daty i godziny obecności w miejscu odbywania praktyki;

-

opis wykonywanych w ramach praktyki obowiązków w danym dniu;

-

informację, które z wyżej wymienionych celów praktyki zawodowej zostały spełnione;

-

uwagi i spostrzeżenia dotyczące przebiegu praktyki.

Za zaliczenie praktyki student otrzymuje 4 punkty ECTS.
(*) dotyczy wyłącznie praktyk zawodowych dla studentów Modułu wybieralnego Germanistik mit
erweitertem Deutschunterricht

Opracowanie: dr Mariola Majnusz-Stadnik – kierunkowa koordynatorka praktyk zawodowych
Zmiany: mgr Tomasz Sutarzewicz – koordynator kierunków WFil UO
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