
Program przedmiotu  
1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: Praktyka „Kompetencje pracownicze” 
2. Język wykładowy: polski 
3. Umiejscowienie przedmiotu w planach studiów:  

• Obszar lub obszary studiów: Filologia angielska 

• Poziom studiów: studia I stopnia  

• Kierunek lub kierunki (realizacja wzorca efektów): Filologia 

4. Nadzór nad realizacją przedmiotu: 

• Instytut/Inna jednostka: Katedra Lingwistyki Stosowanej 

• Osoba odpowiedzialna za przedmiot: mgr Katarzyna Szalla-Neumann 

• Osoby współpracujące przy opracowaniu programu przedmiotu: mgr Katarzyna Szalla-Neumann, mgr An-

na Drzewiecka 

5. Liczba godzin i formy zajęć dydaktycznych dla poszczególnych systemów studiów oraz rygor zaliczenia  
 

Zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego 
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6. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 
1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów 
kształcenia z uwzględnieniem pracy własnej studenta 

Aktywność 
(należy podać prace właściwe dla przedmiotu) 

Godzinowe obciążenie stu-
denta (stacjonar-

ne/niestacjonarne) 

Praktyka 320 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS) 320  

Punkty ECTS 10 

* Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 320 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub in-
nych osób prowadzących zajęcia 

320 

 

7. Uwagi realizacyjne: rekomendowana długość trwania (semestry), rekomendowane wymagania wstępne, rela-
cje pomiędzy formami zajęć: 

8. Szczegółowe efekty uczenia się – wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 

Szczegółowe efekty uczenia się dla przedmiotu 
Forma zajęć Metody kształcenia 

Metody weryfikowania  
(sprawdzania, oceniania) 

efektów uczenia się 
Symbol 
efektu 

Opis efektu 

Wiedza 

K1P_W07 

Student ma podstawową wiedzę o prawnych i 
ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania 
instytucji związanych z działalnością zawodową: 
 - potrafi scharakteryzować profil działalności insty-
tucji, omówić jej strukturę z uwzględnieniem specy-
fiki poszczególnych działów miejsca odbywania 
praktyk. 

Praktyka w przed-
siębiorstwie, 
instytucji 

Obserwacja, asystowanie, 
samodzielne wykonywanie 
zadań 

Sprawozdanie z realizacji praktyk 
oceniane przez opiekuna praktyk 
w zakładzie pracy oraz przez 
opiekuna praktyk w Katedrze 
Lingwistyki Stosowanej (Karta 
Praktyk).  
Uzyskanie zaliczenia z quizu 
Struktura firmy w ramach kursu 
„Kompetencje pracownicze” na 
platformie ONTE. 
Uzyskanie zaliczenia kursu „Pla-
nowanie kariery zawodowej”. 

K1P_W08 

Ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania 
zadań, procedurach i dobrych praktykach stosowa-
nych w instytucjach związanych z obszarami działal-
ności zawodowej: 
- potrafi przedstawić przykładową ścieżkę awansu 
pracownika w miejscu odbywania praktyki; 
- potrafi wymienić podstawowe prawa i obowiązki 

Praktyka w przed-
siębiorstwie, 
instytucji 

Obserwacja, asystowanie, 
samodzielne wykonywanie 
zadań 

Sprawozdanie z realizacji praktyk 
oceniane przez opiekuna praktyk 
w zakładzie pracy oraz przez 
opiekuna praktyk w Katedrze 
Lingwistyki Stosowanej (Karta 
Praktyk).  
Uzyskanie zaliczenia z quizu 
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pracownika; 
- potrafi wymienić podstawowe zasady organizacji 
czasu i miejsca pracy; 

Struktura firmy w ramach kursu 
„Kompetencje pracownicze” na 
platformie ONTE. 
Uzyskanie zaliczenia kursu „Pla-
nowanie kariery zawodowej”. 

K1P_W11 

Student posiada wiedzę o bezpieczeństwie i higienie 
pracy w instytucjach związanych z wybraną sferą 
działalności zawodowej: 
- Posiada wiedzę na temat obowiązujących przepi-
sów BHP, zapewniających mu bezpieczne odbycie 
praktyki. 

Praktyka w przed-
siębiorstwie, 
instytucji 

Obserwacja, asystowanie, 
samodzielne wykonywanie 
zadań 

Sprawozdanie z realizacji praktyk 
oceniane przez opiekuna praktyk 
w zakładzie pracy oraz przez 
opiekuna praktyk w Katedrze 
Lingwistyki Stosowanej (Karta 
Praktyk).  
Uzyskanie zaliczenia z quizu 
Struktura firmy w ramach kursu 
„Kompetencje pracownicze” na 
platformie ONTE. 
Uzyskanie zaliczenia kursu „Pla-
nowanie kariery zawodowej”. 

Umiejętności 

K1P_U02 

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i doskonalić 
praktyczne umiejętności związane z działalnością 
zawodową: 
- potrafi realizować wyznaczone mu zadania, wyma-
gające zarówno samodzielności, jak i współdziałania 
w grupie; 
- potrafi poszukiwać nowych, innowacyjnych sposo-
bów rozwiązania sytuacji problemowych; 

Praktyka w przed-
siębiorstwie, 
instytucji 

Obserwacja, asystowanie, 
samodzielne wykonywanie 
zadań 

Sprawozdanie z realizacji praktyk 
oceniane przez opiekuna praktyk 
w zakładzie pracy oraz przez 
opiekuna praktyk w Katedrze 
Lingwistyki Stosowanej (Karta 
Praktyk).  

K1P_U03 

Posiada podstawowe umiejętności organizacyjne 
pozwalające na właściwe określenie priorytetów, 
planowanie i realizację zadań związanych ze swoją 
specjalizacją zawodową: 
- potrafi obsługiwać urządzenia techniczne, niezbęd-
ne na stanowisku pracy, do którego się przygotowu-
je w ramach praktyki. 

Praktyka w przed-
siębiorstwie, 
instytucji 

Obserwacja, asystowanie, 
samodzielne wykonywanie 
zadań 

Sprawozdanie z realizacji praktyk 
oceniane przez opiekuna praktyk 
w zakładzie pracy oraz przez 
opiekuna praktyk w Katedrze 
Lingwistyki Stosowanej (Karta 
Praktyk).  

K1P_U05 

Potrafi w zakresie wykonywanych obowiązków 
stosować przepisy prawa odnoszącego się do danej 
instytucji związanych z działalnością zawodową oraz 
przestrzegać dobrych praktyk związanych z pracą 
zawodową. 

Praktyka w przed-
siębiorstwie, 
instytucji 

Obserwacja, asystowanie, 
samodzielne wykonywanie 
zadań 

Sprawozdanie z realizacji praktyk 
oceniane przez opiekuna praktyk 
w zakładzie pracy oraz przez 
opiekuna praktyk w Katedrze 
Lingwistyki Stosowanej (Karta 
Praktyk).  

K1P_U07 

Potrafi zaplanować i zrealizować typowe zadania za 
pomocą znanych sobie metod i procedur postępo-
wania oraz wybrać najbardziej odpowiednie do 
wykonania zadań właściwych dla wybranej działal-
ności zawodowej: 
- potrafi realizować wyznaczone mu zadania, wyma-
gające zarówno samodzielności, jak i współdziałania 
w grupie; 
- potrafi sprawnie posługiwać się technologiami 
informacyjnymi w celu gromadzenia, przetwarzania i 
analizowania danych. 

Praktyka w przed-
siębiorstwie, 
instytucji 

Obserwacja, asystowanie, 
samodzielne wykonywanie 
zadań 

Sprawozdanie z realizacji praktyk 
oceniane przez opiekuna praktyk 
w zakładzie pracy oraz przez 
opiekuna praktyk w Katedrze 
Lingwistyki Stosowanej (Karta 
Praktyk).  

K1P_U10 

Potrafi porozumiewać się ze specjalistami z zakresu 
określonych dziedzin zawodowych wykorzystując 
różne kanały i techniki komunikacyjne: 
- posiada umiejętność efektywnego komunikowania 
się; 

Praktyka w przed-
siębiorstwie, 
instytucji 

Obserwacja, asystowanie, 
samodzielne wykonywanie 
zadań 

Sprawozdanie z realizacji praktyk 
oceniane przez opiekuna praktyk 
w zakładzie pracy oraz przez 
opiekuna praktyk w Katedrze 
Lingwistyki Stosowanej (Karta 
Praktyk).  

Kompetencje społeczne 

K1P_K02 

Potrafi pracować w zespole przyjmując różne role i 
odpowiedzialność za efekty swojej pracy: 
- doskonali swoje umiejętności komunikacyjne w 
oparciu o zasady dialogu, pracując nad umiejętno-
ścią słuchania innych i właściwego wykonywania 
poleceń, zgodnie z wyznaczonymi rolami w organiza-
cji; 

Praktyka w przed-
siębiorstwie, 
instytucji 

Obserwacja, asystowanie, 
samodzielne wykonywanie 
zadań 

Sprawozdanie z realizacji praktyk 
oceniane przez opiekuna praktyk 
w zakładzie pracy oraz przez 
opiekuna praktyk w Katedrze 
Lingwistyki Stosowanej (Karta 
Praktyk).  
Uzyskanie zaliczenia zdalnego 
kursu „Kompetencje pracowni-
cze” na platformie ONTE. 
Uzyskanie zaliczenia kursu „Pla-
nowanie kariery zawodowej”. 

K1P_K03 

Potrafi właściwie identyfikować i rozstrzygać dyle-
maty związane z wykonywaniem zawodu oraz prze-
strzegać zasad etyki zawodowej: 
- w swoim postępowaniu kieruje się zasadami etyki, 
przyjmuje odpowiedzialność za swoje zachowanie i 
powierzone mu zadania. 

Praktyka w przed-
siębiorstwie, 
instytucji 

Obserwacja, asystowanie, 
samodzielne wykonywanie 
zadań 

Sprawozdanie z realizacji praktyk 
oceniane przez opiekuna praktyk 
w zakładzie pracy oraz przez 
opiekuna praktyk w Katedrze 
Lingwistyki Stosowanej (Karta 
Praktyk). 
Uzyskanie zaliczenia zdalnego 
kursu „Kompetencje pracowni-
cze” na platformie ONTE. 
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Uzyskanie zaliczenia kursu „Pla-
nowanie kariery zawodowej”.  

K1P_K04 

Potrafi właściwie identyfikować i rozstrzygać dyle-
maty związane z wykonywaniem zawodu oraz prze-
strzegać zasad etyki zawodowej: 
- w swoim postępowaniu kieruje się zasadami etyki, 
przyjmuje odpowiedzialność za swoje zachowanie i 
powierzone mu zadania. 
 

Praktyka w przed-
siębiorstwie, 
instytucji 

Obserwacja, asystowanie, 
samodzielne wykonywanie 
zadań 

Sprawozdanie z realizacji praktyk  
oceniane przez opiekuna praktyk  
w zakładzie pracy oraz przez  
opiekuna praktyk w Katedrze  
Lingwistyki Stosowanej (Karta  
Praktyk). 
Uzyskanie zaliczenia zdalnego  
kursu „Kompetencje pracowni 
cze” na platformie ONTE. 
Uzyskanie zaliczenia kursu  
„Planowanie kariery zawodowej”. 

K1 
P_K05 

Wykazuje się otwartością i tolerancją wobec innych 
kultur: 
- w relacjach interpersonalnych przyjmuje postawę 
tolerancji na odmienne poglądy i zachowania współ-
pracowników w oparciu o zasady partnerstwa; 

Praktyka w przed-
siębiorstwie, 
instytucji 

Obserwacja, asystowanie, 
samodzielne wykonywanie 
zadań 

Sprawozdanie z realizacji praktyk  
oceniane przez opiekuna praktyk  
w zakładzie pracy oraz przez  
opiekuna praktyk w Katedrze  
Lingwistyki Stosowanej (Karta  
Praktyk). 
Uzyskanie zaliczenia zdalnego  
kursu „Kompetencje pracowni 
cze” na platformie ONTE. 
Uzyskanie zaliczenia kursu  
„Planowanie kariery zawodowej”. 

9. Zasady/kryteria oceniania dla każdej formy kształcenia i poszczególnych ocen 

Obecność na praktyce, wykonywanie zleconych zadań na praktyce, uzyskanie zaliczenia efektów przez zakła-
dowego opiekuna praktyk oraz uczelnianego opiekuna praktyk, uzyskanie zaliczenia zdalnego kursu „Kompe-
tencje pracownicze” na platformie ONTE, uzyskanie zaliczenia kursu „Planowanie kariery zawodowej”. 

10. Treści kształcenia wraz z formą zajęć, na której są realizowane 
Szczegółowe treści realizowane na praktykach zawodowych określa szczegółowy Program Praktyk „Kompeten-
cje pracownicze”. Zasady praktyk zawodowych reguluje: Regulamin studenckich praktyk zawodowych przyjęty 
Zarządzeniem Rektora z dnia 1 października 2019 roku 

11. Wymagane środki dydaktyczne - 
12. Literatura przedmiotu: Adekwatnie do specyfiki praktyki na danym kierunku i poziomie studiów. 

Kurs „Planowanie kariery zawodowej” 
1. Jaki wybrać zawód? Zaplanuj swoją przyszłość, Katharine Brooks, 2010  
2. Jak stać się doskonałym mówcą i rozmówcą, Dale Carnegie, 2009  
3. Moc pozytywnego myślenia, Norman V. Peale, 2018  
4. 7 nawyków skutecznego, Stephen R. Covey, 2007  
5. Zarządzanie czasem, Brian Tracy, 2006  
6. Filmy:  

Linki do filmów:  
7. https://www.youtube.com/watch?v=tS0gFsX7cdc  
8. https://www.youtube.com/watch?v=SKuARqjOWoc  
9. https://www.youtube.com/watch?v=E_tO2um6RAg  
10. https://www.youtube.com/watch?v=SrZKwgKbLo8  
11. https://www.youtube.com/watch?v=c7Y_lNMJ2lo  
12. https://www.youtube.com/watch?v=8p8HUXOHVY8  
13. https://www.youtube.com/watch?v=F0652xhlFVw  
14. https://www.youtube.com/watch?v=XaTDhaimnss  
15. https://www.youtube.com/watch?v=b1urnwSkE6E 

 
13. Dostępne materiały dydaktyczne z podziałem na formy zajęć (autorskie zestawiania materiałów dydaktycz-

nych, materiały e-learningowe, itp.) 
Materiały oraz quizy w ramach kursu na platformie ONTE: Praktyka „Kompetencje Pracownicze”:  
Quiz – Struktura firmy – materiał: Struktura firmy – wstęp do quizu 
Quiz – BHP – materiał: Ogólny regulamin BHP 
Quiz – Komunikacja w firmie: 
a) Przykład firmy Electropoint – materiał: Przykład firmy Electropoint 
b) Komunikacja w firmie 
Quiz – Społeczna odpowiedzialność biznesu: 
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a) Idee i definicje 
b) CSR w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
c) Korzyści CSR oraz praktyka w małej firmie 
Materiały, zadania oraz quizy w ramach kursu „Planowanie kariery zawodowej”: 
Rynek Pracy, 
Jak napisać CV i list motywacyjny 
LinkedIN – personal branding w social mediach 
Droga do awansu zawodowego 
Rozmowa kwalifikacyjna 
Metody zarządzania czasem 
Praca w grupie 
Panowanie nad stresem oraz wystąpienia publiczne 
 

14. Osoby realizujące poszczególne formy kształcenia 

Forma kształcenia Imię i nazwisko 

1. Praktyki mgr Katarzyna Szalla-Neumann 

2. Planowanie kariery mgr Anna Drzewiecka 
 

 


