
Program przedmiotu  
1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: Praktyka branżowa  
2. Język wykładowy: polski/angielski 
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 

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

Zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego 

Forma  
zajęć 

 
Forma  
studiów 

 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

Praktyki 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS ECTS 

Stacjonarne    
 

  
 

  
 

  

 
640   

20 
  

 
  

 20 
Niestacjonarne          640        

Rygor 
zaliczenia 

... 

 

  

 

  

 

  

 

Zaliczenie 

 

  

 

  

 
 

6. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 
1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów ucze-
nia się z uwzględnieniem pracy własnej studenta 

Aktywność 
(należy podać prace właściwe dla przedmiotu) 

Godzinowe obciążenie stu-
denta (stacjonar-

ne/niestacjonarne) 

Praktyka  640 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS) 640 

Punkty ECTS 20 

* Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 640 

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

640 

 

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 uczenia się  
Metody weryfikowania  

(sprawdzania, oceniania) 
efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Opis efektu 

Wiedza 

K1P_W07 

Student ma podstawową wiedzę o prawnych i eko-
nomicznych 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; 
- ma wiedzę o branży w obszarze kształcenia / dys-
ponuje znajomością rynku w zakresie występujących 
typów instytucji, firm, podstawowych norm i regula-
cji prawnych, którym podlega dana branża; 

Praktyka w przedsię-
biorstwie, instytucji 

Obserwacja, asysto-
wanie, samodzielne 
wykonywanie zadań 

Sprawozdanie z realizacji praktyk ocenia-
ne przez opiekuna praktyk w zakładzie 
pracy oraz przez opiekuna praktyk w 
Katedrze Lingwistyki Stosowanej (Karta 
Praktyk).  
Karta weryfikacji zakładanych efektów 
kształcenia zatwierdzona przez opiekuna 
praktyk w zakładzie pracy oraz przez 
opiekuna praktyk w Katedrze Lingwistyki 
Stosowanej.  

K1P_W08 

Ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania  
zadań, procedurach i dobrych praktykach stosowa- 
nych w instytucjach związanych z obszarami działal- 
ności zawodowej: 
- potrafi scharakteryzować profil działalności instytu 
cji, omówić jej strukturę z uwzględnieniem specyfiki  
poszczególnych działów miejsca odbywania praktyk; 
- posiada wiedzę na temat wykorzystywanych metod  
i narzędzi oraz technik przetwarzania danych; 

Praktyka w przedsię-
biorstwie, instytucji 

Obserwacja, asysto-
wanie, samodzielne 
wykonywanie zadań 

Sprawozdanie z realizacji praktyk ocenia-
ne przez opiekuna praktyk w zakładzie 
pracy oraz przez opiekuna praktyk w 
Katedrze Lingwistyki Stosowanej (Karta 
Praktyk).  
Karta weryfikacji zakładanych efektów 
kształcenia zatwierdzona przez opiekuna 
praktyk w zakładzie pracy oraz przez 
opiekuna praktyk w Katedrze Lingwistyki 
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 Stosowanej.  

K1P_W10 

Posiada wiedzę na temat potrzeb odbiorców usług 
świadczonych zgodnie z obszarami działalności 
zawodowej, potrafi je diagnozować oraz dokonywać 
ocen ich jakości: 
- ma wiedzę o branży w obszarze kształcenia / dys-
ponuje znajomością rynku w zakresie występujących 
typów instytucji, firm, podstawowych norm i regula-
cji prawnych, którym podlega dana branża; 

Praktyka w przedsię-
biorstwie, instytucji 

Obserwacja, asysto-
wanie, samodzielne 
wykonywanie zadań 

Sprawozdanie z realizacji praktyk ocenia-
ne przez opiekuna praktyk w zakładzie 
pracy oraz przez opiekuna praktyk w 
Katedrze Lingwistyki Stosowanej (Karta 
Praktyk).  
Karta weryfikacji zakładanych efektów 
kształcenia zatwierdzona przez opiekuna 
praktyk w zakładzie pracy oraz przez 
opiekuna praktyk w Katedrze Lingwistyki 
Stosowanej.  

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 przedsię-
biorstwie, instytucji 

Obserwacja, asysto-
wanie, samodzielne 
wykonywanie zadań 

Sprawozdanie z realizacji praktyk ocenia-
ne przez opiekuna praktyk w zakładzie 
pracy oraz przez opiekuna praktyk w 
Katedrze Lingwistyki Stosowanej (Karta 
Praktyk).  
Karta weryfikacji zakładanych efektów 
kształcenia zatwierdzona przez opiekuna 
praktyk w zakładzie pracy oraz przez 
opiekuna praktyk w Katedrze Lingwistyki 
Stosowanej.  

K1P_W12 

Student posiada elementarną wiedzę na temat 
najważniejszych przepisów prawnych oraz ich inter-
pretacji w zakresie ochrony praw autorskich i wła-
sności przemysłowej: 
- ma wiedzę o branży w obszarze kształcenia / dys-
ponuje znajomością rynku w zakresie występujących 
typów instytucji, firm, podstawowych norm i regula-
cji prawnych, którym podlega dana branża; 

Praktyka w przedsię-
biorstwie, instytucji 

Obserwacja, asysto-
wanie, samodzielne 
wykonywanie zadań 

Sprawozdanie z realizacji praktyk ocenia-
ne przez opiekuna praktyk w zakładzie 
pracy oraz przez opiekuna praktyk w 
Katedrze Lingwistyki Stosowanej (Karta 
Praktyk).  
Karta weryfikacji zakładanych efektów 
kształcenia zatwierdzona przez opiekuna 
praktyk w zakładzie pracy oraz przez 
opiekuna praktyk w Katedrze Lingwistyki 
Stosowanej.  

Umiejętności 

K1P_U02 

Potrafi samodzielnie  zdobywać  wiedzę i doskonalić 
praktyczne umiejętności związane z działalnością 
zawodową:  
- potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretycz-
ną z zakresu obszaru kształcenia dla praktycznego 
analizowania procesów, zjawisk w nim zachodzących; 
- potrafi wyszukiwać, użytkować i analizować infor-
macje z wykorzystaniem różnych źródeł informacyj-
nych; 
- potrafi wykonać specyficzne zadania z zakresu 
studiowanego zakresu kształcenia (np. prowadzi 
korespondencję i rozmowy telefoniczne w języku 
angielskim; pozyskuje i opracowuje informacje z 
prasy, Internetu i innych mediów oraz różnych 
działów zakładu pracy; przygotowuje informacje 
ustne lub multimedialne dotyczące branży zakładu 
pracy; redaguje i pisze teksty; wykonuje tłumaczenia 
pisemne i ustne); 
- potrafi poszukiwać nowych, innowacyjnych sposo-
bów rozwiązania sytuacji problemowych; 

Praktyka w przedsię-
biorstwie, instytucji 

Obserwacja, asysto-
wanie, samodzielne 
wykonywanie zadań 

Sprawozdanie z realizacji praktyk ocenia-
ne przez opiekuna praktyk w zakładzie 
pracy oraz przez opiekuna praktyk w 
Katedrze Lingwistyki Stosowanej (Karta 
Praktyk).  
Karta weryfikacji zakładanych efektów 
kształcenia zatwierdzona przez opiekuna 
praktyk w zakładzie pracy oraz przez 
opiekuna praktyk w Katedrze Lingwistyki 
Stosowanej.  
Portfolio (sprawdzone przez weryfikato-
rów wyznaczonych przez KLS). 

K 1P 
_U03 

Posiada podstawowe umiejętności organizacyjne 
pozwalające na planowanie  i realizację zadań zwią-
zanych ze swoją specjalizacją zawodową: 
- potrafi obsługiwać urządzenia techniczne, niezbęd-
ne na stanowisku pracy, do którego się przygotowuje 
w ramach praktyki. 
- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmu-
jąc w niej różne role; 

Praktyka w przedsię-
biorstwie, instytucji 

Obserwacja, asysto-
wanie, samodzielne 
wykonywanie zadań 

Sprawozdanie z realizacji praktyk ocenia-
ne przez opiekuna praktyk w zakładzie 
pracy oraz przez opiekuna praktyk w 
Katedrze Lingwistyki Stosowanej (Karta 
Praktyk).  
Karta weryfikacji zakładanych efektów 
kształcenia zatwierdzona przez opiekuna 
praktyk w zakładzie pracy oraz przez 
opiekuna praktyk w Katedrze Lingwistyki 
Stosowanej.  
Portfolio (sprawdzone przez weryfikato-
rów wyznaczonych przez KLS). 

K1P_U04 

Potrafi przeprowadzić prostą diagnozę potrzeb 
odbiorców usług świadczonych w zakresie swojej 
działalności zawodowej oraz ocenić ich jakość: 
- potrafi wyszukiwać, użytkować i analizować infor-
macje z wykorzystaniem różnych źródeł informacyj-
nych; 
- potrafi wykonać specyficzne zadania z zakresu 
studiowanego zakresu kształcenia; 

Praktyka w przedsię-
biorstwie, instytucji 

Obserwacja, asysto-
wanie, samodzielne 
wykonywanie zadań 

Sprawozdanie z realizacji praktyk ocenia-
ne przez opiekuna praktyk w zakładzie 
pracy oraz przez opiekuna praktyk w 
Katedrze Lingwistyki Stosowanej (Karta 
Praktyk).  
Karta weryfikacji zakładanych efektów 
kształcenia zatwierdzona przez opiekuna 
praktyk w zakładzie pracy oraz przez 
opiekuna praktyk w Katedrze Lingwistyki 
Stosowanej.  
Portfolio (sprawdzone przez weryfikato-
rów wyznaczonych przez KLS). 

K1P_U05 Potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy Praktyka w przedsię- Obserwacja, asysto- Sprawozdanie z realizacji praktyk ocenia-
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prawa odnoszącego się do instytucji związanych z 
działalnością zawodową oraz przestrzegać dobrych 
praktyk związanych z pracą zawodową: 
- potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretycz-
ną z zakresu obszaru kształcenia dla praktycznego 
analizowania procesów, zjawisk w nim zachodzących; 
- potrafi wyszukiwać, użytkować i analizować infor-
macje z wykorzystaniem różnych źródeł informacyj-
nych; 

biorstwie, instytucji wanie, samodzielne 
wykonywanie zadań 

ne przez opiekuna praktyk w zakładzie 
pracy oraz przez opiekuna praktyk w 
Katedrze Lingwistyki Stosowanej (Karta 
Praktyk).  
Karta weryfikacji zakładanych efektów 
kształcenia zatwierdzona przez opiekuna 
praktyk w zakładzie pracy oraz przez 
opiekuna praktyk w Katedrze Lingwistyki 
Stosowanej.  
Portfolio (sprawdzone przez weryfikato-
rów wyznaczonych przez KLS). 

K1P_U06 

Potrafi wyszukiwać informacje  na temat możliwości 
pozyskania środków na wsparcie przedsięwzięć 
związanych z rynkiem usług językowych i sporządzić 
taki wniosek: 
- potrafi wyszukiwać, użytkować i analizować infor-
macje z wykorzystaniem różnych źródeł informacyj-
nych; 

Praktyka w przedsię-
biorstwie, instytucji 

Obserwacja, asysto-
wanie, samodzielne 
wykonywanie zadań 

Sprawozdanie z realizacji praktyk ocenia-
ne przez opiekuna praktyk w zakładzie 
pracy oraz przez opiekuna praktyk w 
Katedrze Lingwistyki Stosowanej (Karta 
Praktyk).  
Karta weryfikacji zakładanych efektów 
kształcenia zatwierdzona przez opiekuna 
praktyk w zakładzie pracy oraz przez 
opiekuna praktyk w Katedrze Lingwistyki 
Stosowanej.  
Portfolio (sprawdzone przez weryfikato-
rów wyznaczonych przez KLS). 

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 działalno-
ści zawodowej:  
- potrafi obsługiwać urządzenia techniczne, niezbęd-
ne na stanowisku pracy, do którego się przygotowuje 
w ramach praktyki. 
- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmu-
jąc w niej różne role; 
- potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretycz-
ną z zakresu obszaru kształcenia dla praktycznego 
analizowania procesów, zjawisk w nim zachodzących; 
 

Praktyka w przedsię-
biorstwie, instytucji 

Obserwacja, asysto-
wanie, samodzielne 
wykonywanie zadań 

Sprawozdanie z realizacji praktyk ocenia-
ne przez opiekuna praktyk w zakładzie 
pracy oraz przez opiekuna praktyk w 
Katedrze Lingwistyki Stosowanej (Karta 
Praktyk).  
Karta weryfikacji zakładanych efektów 
kształcenia zatwierdzona przez opiekuna 
praktyk w zakładzie pracy oraz przez 
opiekuna praktyk w Katedrze Lingwistyki 
Stosowanej.  
Portfolio (sprawdzone przez weryfikato-
rów wyznaczonych przez KLS). 

K1P_U10 

Potrafi porozumiewać się ze specjalistami z zakresu 
określonych dziedzin zawodowych wykorzystując 
różne kanały i techniki komunikacyjne: 
- potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretycz-
ną z zakresu obszaru kształcenia dla praktycznego 
analizowania procesów, zjawisk w nim zachodzących; 
- potrafi zaprezentować zdobytą wiedzę w formie 
pisemnego opracowania lub wystąpienia publicznego 
z zastosowaniem języka specjalistycznego, charakte-
rystycznego dla danej branży; 

Praktyka w przedsię-
biorstwie, instytucji 

Obserwacja, asysto-
wanie, samodzielne 
wykonywanie zadań 

Sprawozdanie z realizacji praktyk ocenia-
ne przez opiekuna praktyk w zakładzie 
pracy oraz przez opiekuna praktyk w 
Katedrze Lingwistyki Stosowanej (Karta 
Praktyk).  
Karta weryfikacji zakładanych efektów 
kształcenia zatwierdzona przez opiekuna 
praktyk w zakładzie pracy oraz przez 
opiekuna praktyk w Katedrze Lingwistyki 
Stosowanej.  
Portfolio (sprawdzone przez weryfikato-
rów wyznaczonych przez KLS). 

K1P_U17 

Potrafi czytać ze zrozumieniem poznawane teksty 
użytkowe i literackie, dokonać ich analizy i interpre-
tacji 

Praktyka w przedsię-
biorstwie, instytucji 
 

Obserwacja, asysto-
wanie, samodzielne 
wykonywanie zadań 
 

Sprawozdanie z realizacji praktyk ocenia-
ne przez opiekuna praktyk w zakładzie 
pracy oraz przez opiekuna praktyk w 
Katedrze Lingwistyki Stosowanej (Karta 
Praktyk).  
Karta weryfikacji zakładanych efektów 
kształcenia zatwierdzona przez opiekuna 
praktyk w zakładzie pracy oraz przez 
opiekuna praktyk w Katedrze Lingwistyki 
Stosowanej.  
Portfolio (sprawdzone przez weryfikato-
rów wyznaczonych przez KLS). 
 

K1P_U18 

Potrafi samodzielnie pozyskiwać, oceniać i przetwa-
rzać informacje w celach użytkowych do przekładów 
z języka ojczystego na język obcy i odwrotnie w 
tłumaczeniach obejmujących język ogólny i specjali-
styczny. 

Praktyka w przedsię-
biorstwie, instytucji 

Obserwacja, asysto-
wanie, samodzielne 
wykonywanie zadań 

Sprawozdanie z realizacji praktyk ocenia-
ne przez opiekuna praktyk w zakładzie 
pracy oraz przez opiekuna praktyk w 
Katedrze Lingwistyki Stosowanej (Karta 
Praktyk).  
Karta weryfikacji zakładanych efektów 
kształcenia zatwierdzona przez opiekuna 
praktyk w zakładzie pracy oraz przez 
opiekuna praktyk w Katedrze Lingwistyki 
Stosowanej.  
Portfolio (sprawdzone przez weryfikato-
rów wyznaczonych przez KLS). 

K1P_U19 
Ma podstawowe umiejętności w zakresie określo-
nych typów tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka 
angielskiego na język polski i odwrotnie w działalno-

Praktyka w przedsię-
biorstwie, instytucji 

Obserwacja, asysto-
wanie, samodzielne 
wykonywanie zadań 

Sprawozdanie z realizacji praktyk ocenia-
ne przez opiekuna praktyk w zakładzie 
pracy oraz przez opiekuna praktyk w 
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ści zawodowej: 
- potrafi wykonać specyficzne zadania z zakresu 

studiowanego  
zakresu kształcenia (np. prowadzi korespondencję i 

rozmowy  
telefoniczne w języku angielskim; pozyskuje i opra-

cowuje informa- 
cje z prasy, Internetu i innych mediów oraz różnych 

działów zakła- 
du pracy; przygotowuje informacje ustne lub multi-

medialne doty- 
czące branży zakładu pracy; redaguje i pisze teksty; 

wykonuje  
tłumaczenia pisemne i ustne); 
-  potrafi zaprezentować zdobytą wiedzę w formie 
pisemnego opracowania lub wystąpienia publicznego 
z zastosowaniem języka specjalistycznego, charakte-
rystycznego dla danej branży; 
 

Katedrze Lingwistyki Stosowanej (Karta 
Praktyk).  
Karta weryfikacji zakładanych efektów 
kształcenia zatwierdzona przez opiekuna 
praktyk w zakładzie pracy oraz przez 
opiekuna praktyk w Katedrze Lingwistyki 
Stosowanej.  
Portfolio (sprawdzone przez weryfikato-
rów wyznaczonych przez KLS). 

Kompetencje społeczne 

K1P_K01 

Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozu-
mie potrzebę ciągłego samokształcenia i dokształca-
nia zawodowego 

Praktyka w przedsię-
biorstwie, instytucj 

Obserwacja, asysto-
wanie, samodzielne 
wykonywanie zadań 

Sprawozdanie z realizacji praktyk ocenia-
ne przez opiekuna praktyk w zakładzie 
pracy oraz przez opiekuna praktyk w 
Katedrze Lingwistyki Stosowanej (Karta 
Praktyk).  
Karta weryfikacji zakładanych efektów 
kształcenia zatwierdzona przez opiekuna 
praktyk w zakładzie pracy oraz przez 
opiekuna praktyk w Katedrze Lingwistyki 
Stosowanej. 
 

K1P_K02 

Potrafi pracować w zespole przyjmując  różne role i 
działać w sposób przedsiębiorczy przyjmując odpo-
wiedzialność za efekty swojej pracy: 
- doskonali swoje zdolności komunikacyjne w oparciu 
o zasady dialogu, pracując nad umiejętnością słucha-
nia innych i właściwego wykonywania poleceń, 
zgodnie z wyznaczonymi rolami w organizacji; 
- w swoim postępowaniu kieruje się zasadami etyki, 
przyjmuje odpowiedzialność za swoje zachowanie i 
powierzone mu zadania; 
- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy; 

Praktyka w przedsię-
biorstwie, instytucji 

Obserwacja, asysto-
wanie, samodzielne 
wykonywanie zadań 

Sprawozdanie z realizacji praktyk ocenia-
ne przez opiekuna praktyk w zakładzie 
pracy oraz przez opiekuna praktyk w 
Katedrze Lingwistyki Stosowanej (Karta 
Praktyk).  
Karta weryfikacji zakładanych efektów 
kształcenia zatwierdzona przez opiekuna 
praktyk w zakładzie pracy oraz przez 
opiekuna praktyk w Katedrze Lingwistyki 
Stosowanej.  
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Potrafi efektywnie organizować swoją pracę właści-
wie określając priorytety służące do realizacji zadań: 
- w swoim postępowaniu kieruje się zasadami etyki, 
przyjmuje odpowiedzialność za swoje zachowanie i 
powierzone mu zadania. 
 

Praktyka w przedsię-
biorstwie, instytucji 

Obserwacja, asysto-
wanie, samodzielne 
wykonywanie zadań 

Sprawozdanie z realizacji praktyk ocenia-
ne przez opiekuna praktyk w zakładzie 
pracy oraz przez opiekuna praktyk w 
Katedrze Lingwistyki Stosowanej (Karta 
Praktyk).  
Karta weryfikacji zakładanych efektów 
kształcenia zatwierdzona przez opiekuna 
praktyk w zakładzie pracy oraz przez 
opiekuna praktyk w Katedrze Lingwistyki 
Stosowanej.  

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

Obecność na praktyce, wykonywanie zleconych zadań, przygotowanie portfolio, portfolio ocenione przez wery-
fikatora portfolio na podstawie Kryteriów oceny jakości tłumaczenia wykonywanego w ramach branżowej 
praktyki studenckiej na kierunku „filologia” w Katedrze Lingwistyki Stosowanej, uzyskanie zaliczenia efektów 
przez zakładowego opiekuna praktyk oraz uczelnianego opiekuna praktyk (Karta Praktyk). 

10. Treści kształcenia wraz z formą zajęć, na której są realizowane 
Szczegółowe treści realizowane na praktykach zawodowych określa szczegółowy Program Praktyki Branżowej. 
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. 
13. Dostępne materiały dydaktyczne z podziałem na formy zajęć (autorskie zestawiania materiałów dydaktycz-

nych, materiały e-learningowe, itp.) - 
14. Osoby realizujące poszczególne formy kształcenia 

Forma kształcenia Imię i nazwisko 

1.Praktyki mgr Katarzyna Szalla-Neumann 
 


