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Regulamin praktyk zawodowych dla studentów specjalności
Komunikacja Społeczna
Uczelniany opiekun praktyk: dr Jarosław Boruszewski
Cel studenckich praktyk zawodowych
Program studiów I-ego stopnia na kierunku Filozofia specjalności Komunikacja Społeczna
zawiera obowiązkowe praktyki zawodowe. Podstawowym zadaniem praktyk jest zdobycie
doświadczenia zawodowego przez studentów-praktykantów w organizacjach lub
instytucjach związanych z działalnością w sferze kulturalnej, informacyjnej, medialnej lub
promocyjno-reklamowej. Praktyki obejmują 60 godzin i powinny być zrealizowane oraz
zaliczone do końca szóstego semestru studiów.
Zadania studenta-praktykanta
Ramowa charakterystyka zadań realizowanych przez studenta-praktykanta specjalności
Komunikacji Społeczna obejmuje:
a) pozyskiwanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania danej organizacji lub instytucji oraz jej
klientów i interesariuszy;
b) realizowanie typowych zadań i projektów w danej organizacji lub instytucji;
c) rozwijanie umiejętności pracy samodzielnej i grupowej;
d) rozwijanie kompetencji komunikacyjnych: merytorycznego argumentowania, kulturalnego
dyskutowania oraz – w miarę potrzeby – porozumiewania się w językach obcych;
e) rozwijanie umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
f) rozwijanie umiejętności działania przedsiębiorczego i efektywnego.
Szczególny akcent jest położony na zadania c, d, e.
Sposoby ewaluacji
Do podstawowych sposobów ewaluacji należą:
a) opinia opiekuna praktyk w danej organizacji lub instytucji;
b) analiza dokumentacji z praktyk;
c) opinia uniwersyteckiego opiekuna praktyk.
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Zaliczenie praktyk
Uniwersytecki opiekun praktyk dokonuje ewaluacji na podstawie przedłożonej dokumentacji
zaświadczającej o podjęciu, realizowaniu i ukończeniu praktyk zawodowych.
Dokumentacja zawiera:
a) skierowanie na praktyki zawodowe;
b) umowę o organizację praktyk zawodowych (sporządzoną w dwóch egzemplarzach);
c) dziennik praktyk.
Wzory powyższych dokumentów są dostępne poprzez stronę internetową Wydziału
Filozoficznego UAM pod zakładką: Studia → Praktyki lub bezpośrednio pod adresem:
http://filozofia.amu.edu.pl/praktyki/

Skierowanie informuje o wyborze miejsca praktyk przez studenta oraz akceptację tego
wyboru przez uczelnianego opiekuna praktyk. Podpisana umowa o organizację praktyk
zaświadcza o ich rozpoczęciu, natomiast ukończenie praktyk jest poświadczone wypełnionym
dziennikiem praktyk, który powinien zawierać:
a) dane studenta-praktykanta;
b) nazwę i dane organizacji lub instytucji;
b) informację o ilości godzin zrealizowanych praktyk;
c) informację o okresie realizacji praktyk;
d) dokumentację przebiegu praktyk, w tym charakterystykę wykonywanych prac i zadań;
e) ewaluację praktyk;
f) podpis instytucjonalnego opiekuna praktyk.
Na podstawie przedłożonej, kompletnej dokumentacji opiekun uniwersytecki dokonuje
zaliczenia praktyk oraz wprowadza stosowną ocenę do systemu USOS.
Opieka formalno-merytoryczna:
dr Jarosław Boruszewski
borjar@amu.edu.pl

ul. Szamarzewskiego 89 C, 60-568 Poznań, Poland
tel. +48 61 829 22 80, fax +48 61 829 21 47
www.filozofia.amu.edu.pl

2

