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11.02.2014
REGULAMIN
zawodowych praktyk kierunkowych
na kierunku/specjalności filologia hiszpańska z językiem angielskim (KFH UŁ)

§1
Studia licencjackie na kierunku/specjalności filologia hiszpańska z językiem angielskim
obejmują kształcenie zawodowe w ramach oferowanych specjalizacji: literaturoznawczej,
językoznawczej i tłumaczeniowej, łącząc się z obowiązkowym odbyciem praktyk studenckich
w

obszarze

społeczno-gospodarczym;

ich

zaliczenie

jest

warunkiem

wykonania

obowiązującego minimum programowego, zgodnie z art. 66, art. 166 ust.2 i ust. 3, art. 189 ust.
2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 2012 r., poz.
572 ze zm., a także Zarządzeniem nr 116 Rektora UŁ z dnia 14 maja 2013 r.
§2
Celem studenckich praktyk zawodowych jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych
pożądanych na obecnym rynku pracy, jak i dostarczenie pierwszych doświadczeń zawodowych
w środowisku pracodawców tworzących rynek przedsiębiorczości (zwłaszcza rynek oparty na
wiedzy) i przestrzeń społeczno-kulturową; studenckie praktyki zawodowe służą wzmocnieniu
więzi naukowo-gospodarczych. Szczegółowe efekty kształcenia w ramach zawodowych
praktyk kierunkowych zostały opisane w Programie praktyk.
§3
Praktyki mogą być podejmowane przez studentów, którzy ukończyli II rok studiów I stopnia.
§4
Praktyki optymalnie powinny się odbyć między 3. a 5. semestrem (II rok i 1. semestr III roku)
i być zaplanowane tak, by nie kolidowały z planem zajęć w KFH. Idealny czas to okres
wakacyjny lub przerwa międzysemestralna. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
przesunięcie daty praktyki na okres wykładowy, pod warunkiem, że opuszczone zajęcia zostaną
odrobione.
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§5
Praktyki powinny trwać od 2 do 4 tygodni (preferowane 4) w trybie ciągłym, min. 120 h
(przykładowo: 8h/dzień od poniedziałku do piątku, 15 dni roboczych; inny rozkład tygodniowy
jest dopuszczalny). W sytuacjach wyjątkowych mogą być podzielone na maksymalnie dwie
części realizowane w dwóch różnych terminach.
§6
Kryterium wyboru miejsca praktyk powinno być zapotrzebowanie pracodawcy na personel
posługujący się językiem hiszpańskim i/lub angielskim, wykorzystujący go w komunikacji
wewnętrznej i zewnętrznej (korespondencja biznesowa, PR, marketing, itp.).
§7
Miejscem odbycia studenckich praktyk zawodowych mogą być w szczególności: firmy
handlowe, usługowe i produkcyjne z kapitałem krajów hiszpańsko i angielskojęzycznych lub
współpracujące z rynkiem tych krajów; instytucje kulturalne, jak muzea, teatry, kina, galerie,
kluby propagujące rozwój myśli artystycznej, biura promocji miast i regionów, samorządowe
ośrodki współpracy międzynarodowej, agencje tłumaczy, biura podróży, biura consultingowe,
biura managerskie instytucji edukacyjnych, biura podróży, instytucje administracji publicznej,
wydawnictwa, redakcje czasopism, zakłady edytorskie, biura obsługi stowarzyszeń i fundacji
promujących współpracę z krajami hiszpańsko i angielskojęzycznymi.
§8
Zaliczenie praktyk i ich ewaluacja (zgodnie z obowiązującą skalą ocen UŁ) odbywa się na
podstawie dokumentów dostarczonych przez studenta: poświadczonego przez instytucję
Skierowania na studenckie praktyki zawodowe, opinii o praktykancie wydanej przez instytucję
przyjmującą, dziennika praktyk wraz z poświadczonymi przez instytucję wpisami,
indywidualnego raportu z praktyki i opinii opiekuna kierunkowego praktyk. Opinia określa
charakter i stopień wypracowanych umiejętności.
§9
Zalicza się praktyki studentom na zasadzie przenoszenia osiągnięć, jeśli praktyki studenckie w
wymaganym limicie odbyli już w ramach innego kierunku studiów lub regularnie
wykonywanej pracy zawodowej, przez które rozumie się zatrudnienie a) w wymiarze całego
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etatu przez okres roku, b) w wymiarze ½ etatu przez okres 2 lat lub c) w wymiarze 1/3 etatu
przez okres 3 lat. Również w tym wypadku takie praktyki czy takie zatrudnienie muszą
odpowiadać profilowi kształcenia na kierunku filologicznym oraz wymagane jest
przygotowanie i złożenie odpowiednich dokumentów.
§ 10
Zaliczenie wpisywane jest do karty zaliczeń i protokołu ocen w USOS przez opiekuna
kierunkowego praktyk i wykazywane jako odrębny przedmiot w suplemencie do dyplomu.
§ 11
Zawodowe praktyki kierunkowe mogą odbywać się na terenie kraju i za granicą, zgodnie z ww.
kryteriami wyboru miejsca.
§ 12
Student podejmuje praktyki w wybranej firmie lub instytucji po podpisaniu z nią Porozumienia
o prowadzeniu studenckich praktyk zawodowych kierunkowych przez opiekuna kierunkowego
ds. praktyk zawodowych (jako Pełnomocnik Dziekana) i kierownika instytucji przyjmującej.
§ 13
Do obowiązków studenta odbywającego zawodowe praktyki kierunkowe należy, oprócz
należytego przygotowania dokumentów potrzebnych do zaliczenia praktyk: zapoznanie się z
organizacją i regulaminem instytucji, z prowadzoną dokumentacją (podpisanie ewentualnej
klauzuli tajności), z zasadami prawa pracy i BHP, z formami wykonywania obowiązków
służbowych wynikających z porozumienia o praktykach; zdobycie wiedzy o stanowisku pracy
i branży; aktywny udział w życiu bieżącym placówki; wykazanie się kompetencjami
filologicznymi w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej instytucji.
§ 14
Do obowiązków opiekuna praktyk w instytucji należy: stworzenie dogodnych warunków pracy
i przyjaznej atmosfery w nowym dla praktykanta środowisku; zapoznanie go z organizacją i
regulaminem instytucji, z prowadzoną dokumentacją (podpisanie ewentualnej klauzuli
tajności), z zasadami prawa pracy i BHP, z formami wykonywania obowiązków służbowych
określonych porozumieniem praktyk: ułatwienie zdobycia wiedzy o stanowisku i branży;
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pomoc merytoryczna; umożliwienie wykonywania zadań, w których praktykant może wykazać
się kompetencjami filologicznymi.
§ 15
Student jest zobowiązany dostarczyć wymaganą dokumentację do zaliczenia praktyk w ciągu
dwóch tygodni od jej zakończenia.
§ 16
Student na okres odbywania praktyki zawodowej powinien posiadać ważne ubezpieczenie
NNW i OC (np. w ramach ubezpieczenia kierunkowego). Dodatkowo osoby wyjeżdżające na
praktykę za granicę (w ramach UE) winny obowiązkowo zaopatrzyć się w kartę EKUZ.
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