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(w/ćw/lab/pr/e) 
   320 
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FORMA ZAJĘĆ 

 

Praktyka 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Możliwość konfrontacji wiedzy zdobytej w czasie studiów z praktyką z obszaru socjologii. 

Odbycie praktyk pozwala na wyposażenie studenta w taki zasób doświadczeń praktycznych i 

pogłębienia wiedzy, które niezbędne są do sprawnego wykonywania zawodu. 

 

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji efektu 

uczenia się 
Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA student zna i rozumie w stopniu zaawansowanym 

SO_W03 P6S_WG strukturę, zadania i zasady funkcjonowania 

instytucji (organizacji), w której odbywa 

praktykę oraz relacji z innymi instytucjami   

Bieżąca ocena wiedzy przez 

zakładowego opiekuna praktyk 

i jego opinia w karcie zaliczenia 

praktyki; 

Analiza przygotowanego przez 

studenta sprawozdania z praktyki; 

Rozmowa weryfikacyjna ze 

studentem; 

SO_W07 P6S_WK podstawowe uwarunkowania ekonomiczne, 

etyczne  i prawne działalności instytucji 

/organizacji w której realizuje praktykę 

Bieżąca ocena wiedzy przez 

zakładowego opiekuna praktyk 

i jego opinia w karcie zaliczenia 

praktyki; 

Analiza przygotowanego przez 

studenta sprawozdania z praktyki; 

Rozmowa weryfikacyjna ze 

studentem; 



 

UMIEJĘTNOŚCI student potrafi 

SO_U03 P6S_UW wykorzystywać w praktyce wiedzę 

teoretyczną nabytą w ramach studiów do 

realizacji zadań w zakresie działalności 

instytucji/organizacji , w której odbywa 

praktykę 

 

Bieżąca ocena  umiejętności przez 

zakładowego opiekuna praktyk 

i jego opinia w karcie zaliczenia 

praktyki; 

Analiza przygotowanego przez 

studenta sprawozdania z praktyki; 

Rozmowa weryfikacyjna ze 

studentem; 

 

O_U04 P6S_UW prawidłowo posługuje się przepisami prawa w 

celu rozwiązywania praktycznych problemów 

związanych z działalnością 

instytucji/organizacji , w której odbywa 

praktykę 

 

Bieżąca ocena  umiejętności przez 

zakładowego opiekuna praktyk 

i jego opinia w karcie zaliczenia 

praktyki; 

Analiza przygotowanego przez 

studenta sprawozdania z praktyki; 

Rozmowa weryfikacyjna ze 

studentem; 

SO_U08 P6S_UO współdziałać z socjologami i innymi 

specjalistami w ramach realizacji prac 

zespołowych, w tym o charakterze 

interdyscyplinarnym  

Bieżąca ocena  umiejętności przez 

zakładowego opiekuna praktyk 

i jego opinia w karcie zaliczenia 

praktyki; 

Analiza przygotowanego przez 

studenta sprawozdania z praktyki; 

Rozmowa weryfikacyjna ze 

studentem; 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE student jest gotów do 

SO_K02 P6S_KR aktywności i podejmowania wyzwań 

zawodowych  oraz wykazuje profesjonalizm w 

realizacji indywidualnych i zespołowych 

zadań w instytucji/organizacji 

Bieżąca ocena  umiejętności przez 

zakładowego opiekuna praktyk 

i jego opinia w karcie zaliczenia 

praktyki; 

Analiza przygotowanego przez 

studenta sprawozdania z praktyki; 

Rozmowa weryfikacyjna ze 

studentem; 

O_K05 P6S_KO  myślenia w sposób przedsiębiorczy oraz 

wspomagania i udziału w opracowaniu 

i realizacji projektów społecznych 

podejmowanych przez instytucję/organizację 

Bieżąca ocena  umiejętności przez 

zakładowego opiekuna praktyk 

i jego opinia w karcie zaliczenia 

praktyki; 

Analiza przygotowanego przez 

studenta sprawozdania z praktyki; 

Rozmowa weryfikacyjna ze 

studentem; 



 

SO_K06 P6S_KK Student jest gotów do  zasięgania i 

korzystania z opinii ekspertów oraz szukania 

wsparcia w sytuacjach trudnych i 

problemowych 

Bieżąca ocena wiedzy przez 

zakładowego opiekuna praktyk 

i jego opinia w karcie zaliczenia 

praktyki; 

Analiza przygotowanego przez 

studenta sprawozdania z praktyki; 

Rozmowa weryfikacyjna ze 

studentem 

Nakład pracy studenta  (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**  

Stacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 320 

przygotowanie do ćwiczeń =  

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do egzaminu =  

realizacja zadań projektowych = 

konsultacje=5 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 

inne  (określ jakie) =  

RAZEM: 320 

Liczba punktów  ECTS:12 

w tym w ramach zajęć praktycznych:12 

Niestacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 320 

przygotowanie do ćwiczeń =  

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do egzaminu =  

realizacja zadań projektowych = 

konsultacje=5 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 

inne  (określ jakie) =  

RAZEM: 320 

Liczba punktów  ECTS:12 

w tym w ramach zajęć praktycznych:12 

WARUNKI 

WSTĘPNE 

 

Przygotowanie teoretyczne z zakresu  dyscypliny nauki socjologiczne     oraz uzyskane  umiejętności  

 i kompetencje społeczne związane z  treściami kształcenia modułów programu I semestru. 

TREŚCI 

PRZEDMIOTU 

 

1. Funkcjonowanie instytucji, w której odbywa praktykę (jej cele, organizacja administracji, idea jej 
działania, realizowane programy, projekty). 

2. Poczynić obserwacje dotyczące Instytucji//organizacji i społeczności, w której  odbywa  praktykę 
Rozpoznać relacje komunikacyjne, rodzaje kontaktu pomiędzy pracownikami w 
Instytucji//organizacji w celu zrozumienia ról i zadań jakie w nim spełniają. 

3. Opisać, jakie stanowiska zajmują, jakie zadania wypełniają, jak te stanowiska są powiązane 
między sobą. 

4. Rozpoznać, jaka rolę mogą pełnić profesjonaliści w praktyce instytucji, w której odbywana jest 
praktyka. 

5. Scharakteryzować krótko zespół, z którym student miał okazję pracować, oraz określić, jaki był 
stosunek do studenta. 

6. W miarę możliwości angażować się w realizowane przez instytucję/ Instytucji//organizację 
projekty, aktywnie uczestniczyć w pracy instytucji/ przedsiębiorstwa. 

 

LITERATURA  

OBOWIĄZKOWA 

 

Program praktyki zawodowej I, materiały źródłowe danego zakładu pracy; 

LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA 

 

Obowiązujące akty prawne. 

METODY 

NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej:  

1. Spotkania z dyrekcją i innymi pracownikami. 

2. Obserwacja pracy specjalistów z danej dziedziny. 

3. Samodzielne wykonywanie zadań i prac zleconych przez kierownictwo bądź zakładowego 
opiekuna praktyk. 

4. Uczestnictwo w naradach i szkoleniach. 

5. Analiza struktury organizacyjnej i dokumentacji zakładu. 

6. Dyskutowanie problemów dotyczących funkcjonowania zakładu. 

7. Planowanie zajęć (realizowanych przez studenta). 

POMOCE 

NAUKOWE 

Infrastruktura Organizacji/przedsiębiorstwa. 

PROJEKT 

 

Cel projektu: Nie dotyczy 

Temat projektu: 

Forma projektu: 

FORMA  I 

WARUNKI 

ZALICZENIA 

 

1. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest: 

- osiągnięcie wszystkich założonych efektów uczenia się określonych dla praktyk zawodowych 

kierunku Socjologia  i powiązanych z nimi efektów kierunkowych, co dokumentuje student  zgodnie z 

Procedurą odbywania i dokumentowania praktyk zawodowych,- stanowiącej załącznik nr 1. 

- przedstawienie przez studenta wymaganej dokumentacji określonej w Procedurze  odbywania i 



dokumentowania praktyk zawodowych, w tym Dzienniczka praktyk, Karty zaliczenia praktyk oraz 

opinii Opiekuna praktyk z ramienia  organizacji, w której odbywała się praktyka  stanowiącej załącznik  

nr 5. Zaliczenia praktyk dokonuje Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich na podstawie 

dokumentów stwierdzających odbycie praktyki.  

2. Za zaliczoną praktykę studentowi przyznawane są punkty ECTS, zgodnie z programem studiów  

I stopnia dla  kierunku socjologia.  

3. Praktyka  może być zaliczona  z uwzględnieniem zasad potwierdzania efektów uczenia się,  po 

spełnieniu warunków określonych w art.71 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

4. Zaliczenia praktyk  z uwzględnieniem zasad potwierdzania efektów uczenia się dokonuje 

odpowiednia Komisja powołana zgodnie z procedurą  i zasadami  określonymi przez Senat Akademii 

WSB dla  potwierdzania efektów uczenia się. 

5. Obowiązująca dokumentacja podana jest w poniższych załącznikach (nr1- do nr 8) 

 

Zaliczenia praktyk z uwzględnieniem zasad potwierdzania efektów uczenia się dokonuje odpowiednia 

Komisja powołana zgodnie z procedurą  i zasadami  określonymi przez Senat Akademii WSB dla  

potwierdzania efektów uczenia się. 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium, pro- projekt, e- e-learning 
 

 

 

 

 

 


