PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

SYLABUS PRZEDMIOTU
1. NAZWA PRZEDMIOTU

Praktyki zawodowe
2. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT

Instytut Humanistyczny
3. STUDIA
kierunek

stopień

Nowe Media

I

tryb
stacjonarny

język
polski

status przedmiotu
obowiązkowy

4. CEL PRZEDMIOTU
Celem praktyki zawodowej jest zapoznanie z potencjalnym środowiskiem przyszłej pracy, wdrożenie do
działalności profesjonalnej w wybranej placówce, pod kierunkiem opiekuna.

5. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
A. Podstawowa wiedza z zakresu mediów oraz języka, literatury i kultury.

6. EFEKTY KSZTAŁCENIA

A. Wiedza
K_W02 Student zapoznaje się ze specyfiką, organizacją, warunkami i metodami pracy jednostki,
w której odbywa praktykę.

B. Umiejętności
U_U05 Posiada podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację
zadań związanych z stanowiskiem pracy.
U_U07 Pod kierunkiem opiekuna praktyk prowadzi zlecone prace badawcze, projektowe,
warsztatowe.

C. Kompetencje
K_K03 Student ma świadomość kulturotwórczej roli mediów.
K_K01 Wykazuje umiejętność pracy w zespole i podejmowania w nim ról profesjonalnych.
K_K02
K_K01 Dokonuje świadomej i refleksyjnej oceny własnej działalności indywidualnej i pracy w
K_K02 zespole.
7. TREŚCI PROGRAMOWE – STUDIA STACJONARNE

Praktyki zawodowe III semestr
Aktywnie uczestniczy w wypełnianiu zadań wynikających z potrzeb jednostki, w której
odbywa praktykę.
Przygotowuje się do wykonywania działalności profesjonalnej w taki sposób, że: obserwuje
(hospituje) czynności opiekuna praktyki.
Współpracuje z opiekunem praktyk; samodzielnie wykonuje zadania.
Przygotowuje dokumentację wykonanego zadania. Dokonuje refleksyjnej autoewaluacji swej
pracy (dziennik praktyk).
W trakcie praktyki student wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem wyznaczonego przez
daną jednostkę pracownika – opiekuna praktyki.
SUMA

1 miesiąc

Praktyki zawodowe IV semestr
Aktywnie uczestniczy w wypełnianiu zadań wynikających z potrzeb jednostki, w której
odbywa praktykę.
Przygotowuje się do wykonywania działalności profesjonalnej w taki sposób, że: obserwuje
(hospituje) czynności opiekuna praktyki.
Współpracuje z opiekunem praktyk; samodzielnie wykonuje zadania.
Przygotowuje dokumentację wykonanego zadania. Dokonuje refleksyjnej autoewaluacji swej
pracy (dziennik praktyk).
W trakcie praktyki student wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem wyznaczonego przez
daną jednostkę pracownika – opiekuna praktyki.
SUMA

1 miesiąc

Praktyki zawodowe V semestr
Aktywnie uczestniczy w wypełnianiu zadań wynikających z potrzeb jednostki, w której
odbywa praktykę.
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Przygotowuje się do wykonywania działalności profesjonalnej w taki sposób, że: obserwuje
(hospituje) czynności opiekuna praktyki.
Współpracuje z opiekunem praktyk; samodzielnie wykonuje zadania.
Przygotowuje dokumentację wykonanego zadania. Dokonuje refleksyjnej autoewaluacji swej
pracy (dziennik praktyk).
W trakcie praktyki student wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem wyznaczonego przez
daną jednostkę pracownika – opiekuna praktyki.
SUMA

1 miesiąc

8. NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

O obowiązku realizacji praktyk zawodowych studenci informowani są w trakcie pierwszego semestru
studiów przez uczelnianego opiekuna praktyk. Opiekun przedstawia założenia programowe praktyk oraz
listę podmiotów na terenie Głogowa w których można zrealizować praktyki. Opiekun informuje studentów
o możliwości samodzielnego wyszukania praktykodawcy oraz zaliczenia praktyk na podstawie
udokumentowanego stażu pracy.
Student odbywający praktykę powinien wykonywać zadania poruczone mu przez opiekuna praktyk
z ramienia praktykodawcy. Przebieg stażu, w tym wykonywane prace (zadania) oraz długość ich trwania
dokumentuje dziennik praktyk. Wykonywane w ramach praktyki prace powinny być zgodne z profilem
kierunku. Praktyki zaliczane są przez opiekuna praktyk z ramienia uczelni. Opiekun praktyk analizuje
przebieg praktyki (rodzaj wykonanych prac, współpraca z opiekunem praktyk, liczba godzin)
udokumentowany w dzienniku praktyk pod kątem jego zgodności z profilem kierunku i programem studiów.
Studenci kierowani są na praktyki do lokalnych mediów oraz podmiotów prowadzących działalność
medialną (produkcja filmów, poligrafia, zbieranie i redagowanie informacji itp.) Uczelnia podpisała
porozumienia w sprawie odbywania praktyk przez studentów z następującymi podmiotami prowadzącymi
działalność na terenie miasta Głogowa:
1. Radio Plus Polska – Zachód,
2. Tygodnik Lokalny Głos Głogowa
3. Tygodnik Nadodrzański Na Temat
4. Głogowiak Extra
5. Portal Głogowiak Extra News
6. Telewizja Master
7. Dwumiesięcznik KOTWICA
8. Zet Film Poligrafia Zbigniew Lipowski
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9. Top-Poligrafia sp. c.
10. Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Głogowie,
11. Tygodnik Regionalna
12. Redakcja TutajGŁOGÓW.pl
13. portal internetowy www.glogowskie.info
Studenci mają obowiązek realizacji praktyk u więcej niż jednego praktykodawcy. Zawarte w tym zakresie
porozumienia umożliwiają przyjęcie na staż u jednego praktykodawcy do kilkunastu studentów w semestrze.
Studenci nie realizują praktyk w następnym semestrze u tego samego praktykodawcy lecz są kierowani do
innej instytucji. Takie rozwiązanie umożliwia zdobycie zróżnicowanych kompetencji i umiejętności
zawodowych przez studentów.
Student może również samodzielnie wyszukać praktykodawcę lub wnioskować o zaliczenie praktyk na
podstawie stażu pracy.
W pierwszym przypadku student składa podanie do dyrektora instytutu z prośbą o zgodę na realizację
praktyk u wybranego praktykodawcy. Podanie jest opiniowane przez uczelnianego opiekuna praktyk który
analizuje przedstawiony przez praktykodawcę program praktyki pod kątem jej zgodności z profilem
kierunku i programem studiów.
W drugim przypadku student – składając podanie do dyrektora instytutu – jest zobowiązany udokumentować
staż pracy w wymiarze co najmniej 460 godzin (3 miesięcy pełnego zatrudnienia) na stanowisku o profilu
zgodnym z treścią merytoryczną kierunku. Podanie jest opiniowane przez uczelnianego opiekuna praktyk
który analizuje udokumentowany staż pracy studenta pod kątem jej zgodności z profilem kierunku i
programem studiów.
9. SPOSÓB ZALICZENIA

praktyki
ocena
10. FORMY ZALICZENIA

praktyki
Uczestniczenie w praktykach zawodowych.
11. SPOSOBY OCENY

praktyka
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Podstawą zaliczenia praktyki jest zaświadczenie z praktyk poświadczające wykonywanie
zadań przez studenta; przedstawienie i omówienie materiału dokumentacyjnego zgromadzony
przez studenta (dziennik praktyk, udokumentowanie wykonanego samodzielnie zadania;
sprawozdanie (autoewaluacja), uczelnianemu tym dobór materiałów pomocniczych, źródeł,
literatury przedmiotu – przedstawione uczelnianemu opiekunowi.

12. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności (studia
stacjonarne)

Godziny kontaktowe z

150

nauczycielem
Udział w konsultacjach

20

Czytanie zaleconej literatury

30

Przygotowanie się do praktyk

30

Samodzielne wyszukiwanie

20

informacji w źródłach internetowych i innych nowych
mediach.

Zbieranie informacji.

20

SUMARYCZNA LICZBA

270

PUNKTOW ECTS DLA PRZEDMIOTU: 6

13. WYKAZ LITERATURY
A. Literatura wymagana
Do wyboru przez studenta – zgodnie z potrzebami, jakie niosą wykonywane podczas praktyki zadania.
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