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 KARTA PRZEDMIOTU E 
 
1. Informacje ogólne 
Nazwa przedmiotu i kod (wg 
planu studiów): 

Praktyki zawodowe  E 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Work Experience 
Kierunek studiów: Międzynarodowa komunikacja językowa  
Specjalność/specjalizacja: Wszystkie specjalności  
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne 
Obszar kształcenia: 
Dziedzina: 
Dyscyplina nauki: 

nauki humanistyczne i społeczne  
nauki humanistyczne i społeczne    
   

Koordynator przedmiotu: Dr Beata Ujda-Dyńka, dr Joanna Kułakowska, dr Łukasz Szmyd  
 
 
2. Ogólna charakterystyka przedmiotu 
Przynależność do modułu: Moduł specjalnościowy  
Status przedmiotu: Obowiązkowy 
Język wykładowy:   
Rok studiów, semestr: II, 3, 4, III,5,6 
Forma i wymiar zajęć  
według planu studiów: 
W przypadku studiów mię-
dzyobszarowych stosunek 
procentowy tych obszarów 
  

 
Sem. 3. - 2 tyg, sem. 4. - 5 tyg., sem 5. - 2 tyg, sem 6. - 6 tyg 
 
Nauki humanistyczne 50%, nauki społeczne 50% 

Interesariusze i instytucje 
partnerskie  
(nieobowiązkowe) 

Instytucje i firmy partnerskie z rejonu Krosno i regionu oraz wybrane inne 
instytucje i firmy 

Wymagania wstępne / 
Przedmioty wprowadzające: 

Brak 
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3. Bilans punktów ECTS 
Całkowita liczba punktów ECTS):     30 (15 tygodni x 40 godz=600 godz.) 

(A + B) 
 

A. Liczba godzin wymagających 
bezpośredniego udziału nauczyciela 
z podziałem na typy zajęć oraz cał-
kowita liczba punktów ECTS osią-
ganych na tych zajęciach 

Praca z pracodawcą 
Praca z opiekunem praktyk 
Zaliczenie  
W sumie:                                         
                                                   

3 
3 
2 
8 
  

B. Poszczególne typy zadań do sa-
mokształcenia studenta (niewyma-
gających bezpośredniego udziału 
nauczyciela) wraz z planowaną 
średnią liczbą godzin na każde i 
sumaryczną liczbą ECTS: 

Samodzielna praktyka studenta  
 
w sumie:                                        
ECTS                                                

600 
 
600 
30 

C. Liczba godzin praktycz-
nych/laboratoryjnych w ramach 
przedmiotu oraz związana z tym 
liczba punktów ECTS): 

 600 godz. 30 ECTS  

D. W przypadku studiów międzyob-
szarowych procent punktów ECTS 
przyporządkowanych obu obszarom  
(zgodnie z p. 2) 

Nauki humanistyczne 15 ECTS,  
nauki społeczne 15 ECTS 

 

 
4. Opis przedmiotu 
Cel przedmiotu: 
Praktyka zawodowa ma zbliżone, choć nieco odmienne cele zależnie od wybranej specjalności.  
Celem praktyki na specjalności komunikacja w biznesie z tłumaczeniem jest zdobycie praktycznych umie-
jętności w wykonywaniu pracy w podmiotach gospodarczych posiadających międzynarodowe kontakty 
handlowe – małych i średnich przedsiębiorstwach, spółkach prawa handlowego, zakładach produkcyjnych 
i usługowych, biurach podróży, firmach zagranicznych oraz instytucjach związanych z handlem zagra-
nicznym, ale także instytucjach administracji samorządu terytorialnego, biurach tłumaczeń, ze szczegól-
nym uwzględnieniem zagadnień komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole, przede wszystkim zaś   
komunikacji językowej, niezbędnej w kontaktach z kontrahentami, także zagranicznymi. 
Celem praktyki na specjalności komunikacja medialna jest praktyczne poznanie pracy w różnych typach 
mediów, w tym także mediów internetowych, a także funkcjonowania w różnych instytucjach działów 
public relations oraz zadań rzecznika prasowego, jak również poznanie pracy instytucji wydawniczych, 
zajmujących się opracowaniem publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki dotyczącej zagadnień 
komunikacji interpersonalnej  czy pracy w zespole. 
Celem praktyki na specjalności komunikacja w turystyce jest praktyczne poznanie pracy w urzędach, fir-
mach i instytucjach, oraz biurach podróży i obiektach hotelarskich, przede wszystkim zaś zapoznanie się 
z podstawowymi zadaniami, organizacją pracy i funkcjonowaniem przedsiębiorstw branży turystycznej, ze 
szczególnym uwzględnieniem zagadnień komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole, przede wszystkim 
zaś międzynarodowej komunikacji językowej, niezbędnej w kontaktach z turystami i kontrahentami zagra-
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nicznymi. 
Metody dydaktyczne: kontrola praktyk, samodzielna praktyka studenta 
Treści kształcenia: 1. W trakcie praktyki na specjalności komunikacja w biznesie z tłumaczeniem, w pierwszej fazie 

studenci poznają specyfikę funkcjonowania firm i przedsiębiorstw, zajmują się zadaniami, w któ-
rych mogą wykorzystać znajomość języka, takimi jak prowadzenie rozmów telefonicznych, pozy-
skiwanie informacji z prasy, Internetu i innych mediów, formułowanie pism i ofert. W trakcie 
praktyki w agencjach typu public relations, zależnie od swoich możliwości i kompetencji, lub na 
polecenie opiekuna, w języku polskim lub obcym, student przygotowuje  materiały reklamowe do-
tyczące konkretnych produktów uwzględniając oczekiwania klientów polskich i zagranicznych. W 
obu przypadkach zwraca szczególną uwagę na kulturę języka, dobór właściwych ilustracji i ele-
mentów graficznych.  W dalszej części praktyki studenci wykorzystują umiejętności zdobyte w 
ramach ćwiczeń tłumaczeniowych tłumacząc pisemnie i ustnie.   

2. W trakcie praktyki na specjalności komunikacja medialna  studenci zapoznają się z zasadami or-
ganizacji pracy biurowej oraz funkcjonowania urzędów, sekretariatów, działów zajmujących się 
promocją, metod organizacji pracy w działach marketingu, handlu, wymagającej otwartości, zdol-
ności interpersonalnych itp . W działach promocji poznaje cele i formy promocji, włącza się czyn-
nie do przygotowania materiałów reklamowych, uczestniczy w przygotowaniu imprez, pisze za-
proszenia oraz informacje do mediów. Zapoznaje się z redagowaniem strony internetowej urzędu 
lub firmy. W ramach praktyki w lokalnych mediach,  studenci poznają warsztat  dziennikarski, or-
ganizacji pracy redakcji, funkcjonowania terenowego oddziału mediów regionalnych, zadań służb 
public relations lub rzecznika prasowego. W ramach praktyki w wydawnictwach student poznaje 
cykl wydawniczy publikacji okolicznościowych, czasopism i książek, zapoznaje się z charakterem 
wydawnictwa – organizacją pracy i przepisami dotyczącymi pracowników, równocześnie poznaje 
zagadnienia techniczne związane ze składem i drukiem.  3. W trakcie praktyki na specjalności komunikacja w turystyce studenci zapoznają się z zasadami or-
ganizacji pracy biurowej oraz funkcjonowania urzędów, sekretariatów, działów zajmujących się 
promocją, metod organizacji pracy w działach marketingu, handlu, wymagającej otwartości, zdol-
ności interpersonalnych itp. W działach promocji poznaje cele i formy promocji, włącza się czyn-
nie do przygotowania materiałów reklamowych, uczestniczy w przygotowaniu imprez, pisze za-
proszenia oraz informacje do mediów. Zapoznaje się z redagowaniem strony internetowej urzędu 
lub firmy. W trakcie praktyki w biurze podróży student odbywający praktykę włącza się czynnie 
do codziennych zdań wybranej jednostki. Zapoznaje się ze specyfiką działań tej instytucji, poznaje 
system pracy, warunki techniczne, sposoby kontaktowania się z niezbędnymi działami, zwierzch-
nikami itp. Poznaje przepisy dotyczące pracy biur podróży, zasady współpracy i rozliczeń z prze-
woźnikami, hotelarzami, innymi biurami, zasady współpracy agencyjnej. Poznaje tajniki kształto-
wanie wizerunku firmy oraz działań marketingowych prowadzonych w biurze. Z kolei w trakcie 
praktyki w obiektach hotelarskich  student zapoznaje się z charakterem i specyfiką pracy na pod-
stawowych stanowiskach występujących w branży hotelarskiej. 

 
5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji 
Efekty kształcenia  
Efekt  
przedmiotu  

Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań) 
 

Efekt  
kierun-
kowy 

 
E K_W01 
 
 
E K_W02 
 
 
 

Wiedza:  ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu komunikacji ję-
zykowej, społecznej, interpersonalnej i międzykulturowej zorien-
towaną na zastosowania praktyczne, ze szczególnym uwzględnie-
niem podstawowej wiedzy o języku i kompetencji komunikacyjnej 
oraz nowych technologii informacyjnych, a także komunikacji wi-
zualnej i nowych mediów 

 
 K_W01 
 
 
 
K_W02 
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E K_W03 
 
 
E K_W04 
 
 
E K_W05 
 
E K_W06 
 
 
 
E K_W07 
 
 
 
E K_W08 
 
 
E K_W09 
E K_W10 

 ma uporządkowaną podstawową wiedzę, obejmującą takie dyscy-
pliny nauki jak językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauka o pozna-
niu i komunikacji społecznej, a także w zależności od studiowanej 
specjalności, wiedzę w zakresie prowadzenia działalności gospo-
darczej i funkcjonowania gospodarki rynkowej, turystyki, czy me-
diów    posiada podstawową znajomość terminologii konieczną do rozu-
mienia tekstów z dziedziny nauk humanistycznych i nauk społecz-
nych, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów typowych dla stu-
diowanej specjalności  ma podstawową wiedzę na temat tradycyjnych i nowych form 
i gatunków medialnych oraz tekstów kultury, jak i dynamiki dys-
kursu publicznego wynikającej z wzajemnych powiązań tekstów i 
kontekstów kultury, zwłaszcza na temat roli kontekstu społeczno-
kulturowo-gospodarczego w tekstach i wypowiedziach  ma wiedzę podstawową o człowieku, jego poczuciu tożsamości, 
sposobach komunikacji interpersonalnej  i funkcjonowaniu czło-
wieka w strukturze społecznej  ma podstawową wiedzę o kulturowych, prawnych i ekonomicznych 
uwarunkowaniach funkcjonowania wybranych instytucji politycz-
nych, administracyjnych, kulturalnych, społecznych bądź gospo-
darczych Polski oraz krajów dwóch wybranych obszarów kultury i 
języka, odpowiednich dla studiowanej specjalności     ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, 
procedurach i dobrych praktykach stosowanych w wybranych insty-
tucjach kultury, instytucjach społecznych, bądź organizacjach go-
spodarczych działających w Polsce i w krajach dwóch wybranych 
obszarów języka i kultury, odpowiednich dla studiowanej specjal-
ności  ma podstawową wiedzę na temat odbiorców kultury, ich stylów po-
znawczych i stylów komunikowania się, działań mediów i instytucji 
w zakresie diagnozy potrzeb i oddziaływania na odbiorców kultury, 
w tym sposobów pozyskiwania danych na temat instytucji społecz-
nych, kulturalnych, bądź gospodarczych  ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy  zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady prawa ochrony własno-
ści intelektualnej i prawa autorskiego 

 
K_W03 
 
 
K_W04 
 
 
K_W05 
 
K_W06 
 
 
 
K_W07 
 
 
 
K_W08 
 
 
K_W09 
K_W10 
 
 

 
E K_U01 
 
 
E K_U02 
 
 
 
 
E K_U03 
 
 
 
E K_U04 
 
 
 
 
E K_U05 

Umiejętności  Potrafi syntetyzować informację, tworzyć spójną argumentację z 
wykorzystaniem różnych źródeł informacji, biorąc pod uwagę róż-
ne punkty widzenia i wykazując niezależność, krytyczność myśle-
nia i oceny  potrafi samodzielnie zinterpretować i przedstawić pozyskane in-
formacje przy użyciu odpowiednich metod i nowoczesnych techno-
logii, zwłaszcza środowiska programów graficznych, a także wyko-
rzystać podstawową wiedzę o instytucjach społecznych, kultural-
nych czy gospodarczych, z uwzględnieniem wiedzy i umiejętności 
zdobytych podczas praktyki zawodowej, do opisu i analizy jednost-
kowych procesów i zjawisk  potrafi samodzielnie zaplanować w czasie i przeprowadzić typowy 
projekt związany ze studiowaną specjalnością, rozwiązujący pro-
blem czy realizujący zadanie w zgodności z dobrymi praktykami 
przyjętymi w danej dyscyplinie, a następnie przedstawić syntetycz-
nie jego wyniki w formie sprawozdania, używając odpowiedniego 
stylu i rejestru oraz sposobu odniesienia się do źródeł  

 
K_U01 
 
 
K_U02 
 
 
 
 
K_U03 
 
 
 
K_U04 
 
 
 
 
K_U05 
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E K_U06 
 
 
 
E K_U07 
 
E K_U08 
 
 
E K_U09 
 
 
E K_U10 
 
 
 
E K_U11 
 
 
 
 
E K_U12 
 

 posiada podstawowe umiejętności organizacyjne, w szczególności 
potrafi właściwie, skutecznie zaplanować i zorganizować swoje 
działanie komunikacyjne, w odniesieniu do istniejących instytucji 
kulturalnych, społecznych bądź gospodarczych w Polsce i w wy-
branych dwóch innych obszarach języka i kultury, wykorzystując 
podstawowe umiejętności kierowania zespołem oraz znajomość za-
sad komunikacji interpersonalnej  potrafi sporządzić proste narzędzie badawcze umożliwiające dia-
gnozę potrzeb odbiorców kultury, mediów, instytucji gospodar-
czych bądź społecznych, w zależności od studiowanej specjalności, 
w tym także poddać analizie materiał językowy w języku polskim 
oraz obcym    posiada umiejętność wykorzystania wiedzy kulturowej i wiedzy o 
zjawiskach społecznych do refleksji nad jakością pracy instytucji 
kultury i mediów, w tym wykorzystania wiedzy językowej do re-
fleksji nad jakością czy doborem tekstów dostępnych w przestrzeni 
publicznej, w szczególności w instytucjach społecznych, kultural-
nych bądź gospodarczych  potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa odno-
szące się do pracy instytucji kulturalnych, społecznych,  bądź go-
spodarczych  potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych 
praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów w organi-
zacjach bądź instytucjach działających w Polsce i w krajach dwóch 
wybranych obszarów języka i kultury  potrafi porozumiewać się w języku polskim i pierwszym języku ob-
cym  w szerokim zakresie tematów oraz sytuacji komunikacyjnych, 
jak też uczestniczyć w dyskusji na znane sobie tematy wykorzystu-
jąc merytoryczne argumentowanie, zaś w drugim języku obcy w 
podstawowym zakresie   potrafi porozumiewać się w języku polskim oraz pierwszym i dru-
gim języku obcym z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej 
lub innych kanałów komunikacyjnych z osobami dysponującymi 
potrzebnymi informacjami, zwłaszcza ze specjalistami w zakresie 
dyscyplin podstawowych dla studiowanej specjalności, w celu uzy-
skania takich informacji  posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w 
języku polskim oraz pierwszym i drugim języku obcym, a także 
tłumaczenia pisemnego prostych tekstów, zaś w pierwszym języku 
obcym umiejętność pisania w różnych stylach, z uwzględnieniem 
zagadnień szczegółowych oraz stylu akademickiego w zakresie stu-
diowanej specjalności, dokonania pisemnego streszczenia oraz re-
dakcji i krytycznej oceny tekstu  posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych w języku 
polskim oraz pierwszym i drugim języku obcym, a także dokonania 
tłumaczenia ustnego krótkich wystąpień o tematyce ogólnej, zaś w 
pierwszym języku obcym posiada umiejętność analizy wybranego 
problemu szczegółowego z zakresu studiowanej specjalności i do-
konania streszczenia  lub syntezy informacji pochodzących z wielu 
źródeł 

 
 
K_U06 
 
 
 
K_U07 
 
K_U08 
 
 
K_U09 
 
 
 K_U10 
 
 
 
K_U11 
 
 
 
 
K_U12 
 

 
E K_K02 
 
 
  
 

Kompetencje społeczne  potrafi pracować w grupie, także wielokulturowej, dla osiągania 
wspólnych celów, wykazując inicjatywę, elastyczność, dobrą orga-
nizację pracy, umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów spo-
łecznych i czynnie włączać się w życie organizacji, rozumie dyna-
mikę i twórczy charakter komunikacji językowej i jej społeczną 

 
K_K02 
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E K_K03 
 
 
E K_K04 
 
 
 
 
E K_K05 
 
 
E K_K07 

funkcję oraz rolę estetyki komunikatu werbalnego oraz kulturo-
wych standardów grzeczności w utrzymaniu relacji społecznych  odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, określając jej 
priorytety i dbając o profesjonalizm. a jednocześnie mając świado-
mość potrzeby kreatywnego podejścia do zadań, potrafi stworzyć 
atmosferę motywującą do pracy i skutecznie doprowadzić do wy-
konania zadań, wykazując umiejętności interpersonalne  potrafi analizować, syntetyzować poszukiwać rozwiązań w sytu-
acjach problemowych, identyfikować i rozstrzygać dylematy zwią-
zane z wykonywanym zawodem, krytycznie i obiektywnie ocenić 
efekty pracy własnej i innych, rozumie wagę profesjonalnego sto-
sunku do zawodu, postawy etycznej i przestrzegania etyki zawodo-
wej, w tym szanowania cudzej własności intelektualnej   jest odpowiedzialny za słowo i dba o zachowanie własnej tożsamo-
ści językowej i kulturowej, rozumie wpływ kultury na kształt języ-
ka oraz jest świadomy roli elementów kultury w procesie   pracy z 
językiem  potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy 

K_K03 
 
 
K_K04 
 
 
 
 
K_K05 
 
 
K_K07 

 
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:  
L
p. 

Efekt przed-
miotu  

Sposób weryfikacji Waga w ocenie końcowej 
  

1  D31 K_W01 
D31 K_W02 
D31 K_W03 
D31 K_W04 
D31 K_W05 
D31 K_W06 
D31 K_W07 
D31 K_W08 
D31 K_W09 
D31 K_W10 

poziom merytoryczny wypełnionego 
dzienniczka praktyk  
 
 
sprawozdanie z praktyk, hospitacja praktyk 
 

 20% 
 
20% 
  

2  D31 K_U01 
D31 K_U02 
D31 K_U03 
D31 K_U04 
D31 K_U05 
D31 K_U06 
D31 K_U08 
D31 K_U09 
D31 K_U10 
D31 K_U11 
D31 K_U12 

opinia pracodawcy  
 opinia opiekuna praktyk 

 60% 
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D31 K_K02 
D31 K_K03 
D31 K_K04 
D31 K_K05 
D31 K_K07 
 

Kryteria oceny końcowej  
 Według regulaminu praktyk  
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7. Regulamin praktyk zawodowych dla kierunku Międzynarodowa komuni-
kacja językowa  

 
1. Dokumentem nadrzędnym i podstawowym dla regulaminu praktyk na kierunku Międzynarodowa komu-
nikacja językowa  jest Uczelniany Regulamin Praktyk, 
2. Praktyki na kierunku międzynarodowa komunikacja językowa trwają 15 tygodni i odbywają się zgodnie z 
planem studiów, programem praktyk i instrukcjami przygotowanymi do poszczególnych typów praktyk.  
3. Praktyki odbywają się w instytucjach i zakładach pracy wyznaczonych przez Kierownika Praktyk, odpo-
wiednio do studiowanej specjalności. 
4. Studenci mogą samodzielnie wybrać miejsce praktyk (np. instytucję w miejscu zamieszkania), w każdym 
jednak takim przypadku miejsce praktyk musi zostać zaakceptowane przez Kierownika Praktyk działającego 
z ramienia Uczelni. 
5. Z instytucją lub zakładem pracy, w którym studenci odbywają praktyki. Uczelnia zawiera stosowną umo-
wę, która przewiduje wyznaczenie przez instytucję lub zakład pracy osoby nadzorującej przebieg praktyki. 
Kierownik Praktyk przedkłada do Działu Studiów listę instytucji przyjmujących studentów na praktykę oraz 
przygotowuje stosowne dokumenty. 
6. Wynagrodzenie dla osoby nadzorującej przebieg praktyki z ramienia instytucji lub zakładu pracy wypła-
cane jest na podstawie stosownej umowy i wg stawek ustalonych przez władze Uczelni. 
7. Studenci mają obowiązek realizować program praktyk, dbać o właściwą postawę, kulturę osobistą, stoso-
wać się do przepisów BHP.  
8. Praktyka jest nadzorowana przez cały czas jej trwania przez opiekuna praktyk z ramienia uczelni, wyzna-
czonego przez Kierownika Praktyk, który monitoruje prace studentów oraz sprawdza ich zaangażowanie w 
przebieg praktyki. 
9. Zaliczenia praktyk, na podstawie dokumentów praktyki: dzienniczka praktyk wypełnianego przez studenta 
oraz opinii z praktyk dokonuje opiekun praktyki. Stosuje się standardową skalę ocen. Zaliczenie dokonywa-
ne jest po semestrze, w którym, zgodnie z planem studiów, dana praktyka ma zostać zrealizowana 
10. W szczególnym, uzasadnionym przypadku student może wnioskować o zmianę programu praktyk, przy-
spieszyć bądź przesunąć termin realizacji praktyk, w każdym przypadku zmiana taka musi być wcześniej 
uzgodniona z Kierownikiem Praktyk i zaakceptowana przez Dyrektora Instytutu. 
11. Studenci, którzy posiadają doświadczenie zawodowe związane z kierunkiem studiów , mogą być czę-
ściowo zwolnieni z praktyki zawodowej, mogą także wnioskować o odpowiednią zmianę programu praktyk . 
W każdym  takim przypadku decyzję podejmuje Dyrektor Instytutu po uzyskaniu opinii  Kierownika Prak-
tyk.  
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12. Studenci mogą odbyć część praktyk, pracując na rzecz uczelni, np. adiustując teksty przygotowywane do 
publikacji przez wydawnictwo uczelniane, opracowując materiały promocyjne, pomagając przy tworzeniu 
strony internetowej. Decyzję o takim rozłożeniu praktyki podejmuje opiekun praktyki w porozumieniu z 
Dyrektorem Instytutu. 
13. Instancją rozstrzygającą kwestie sporne w zakresie odbywania praktyki jest Dyrektor Instytutu, a doku-
mentem nadrzędnym Uczelniany Regulamin Praktyk 
 
Specjalność: Komunikacja w biznesie z tłumaczeniem 
 Studenci specjalności komunikacja w biznesie z tłumaczeniem odbywają w trakcie studiów praktykę 
zawodową w wymiarze łącznie 15 tygodni zgodnie z planem studiów. Celem praktyki jest zdobycie prak-
tycznych umiejętności w wykonywaniu pracy w podmiotach gospodarczych posiadających międzynarodowe 
kontakty handlowe – małych i średnich przedsiębiorstwach, spółkach prawa handlowego, zakładach produk-
cyjnych i usługowych, biurach podróży, firmach zagranicznych oraz instytucjach związanych z handlem 
zagranicznym, ale także instytucjach administracji samorządu terytorialnego, biurach tłumaczeń, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zagadnień komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole, przede wszystkim zaś  
komunikacji językowej, niezbędnej w kontaktach z kontrahentami, także  zagranicznymi.   
 W pierwszej fazie studenci poznają specyfikę funkcjonowania firm i przedsiębiorstw, zajmują się 
zadaniami, w których mogą wykorzystać znajomość języka, takimi jak prowadzenie rozmów telefonicznych, 
pozyskiwanie informacji z prasy, Internetu i innych mediów, formułowanie pism i ofert. W dalszej części 
praktyki studenci wykorzystują umiejętności zdobyte w ramach ćwiczeń tłumaczeniowych tłumacząc pisem-
nie i ustnie.   
1. Praktyka w urzędach, firmach i instytucjach (4 tygodnie) 
 Celem praktyki jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem urzędów, firm i instytucji oraz z za-
sadami organizacji pracy biurowej wymagającej otwartości i zdolności interpersonalnych itp. Studenci zapo-
znają się z zasadami obiegu dokumentów, podstawami archiwizowania, przygotowaniem korespondencji, 
organizacją przepływu informacji i pracą w ramach wewnętrznej sieci komputerowej. Zaznajamiają się z 
podstawowymi dokumentami, ćwiczą umiejętność przygotowania pism w edytorze tekstów, znajomość ar-
kusza kalkulacyjnego, gromadzenia i przetwarzania informacji. Zapoznają się z podstawami prawa pracy, 
regulaminem obowiązującym pracowników, sposobami kształtowania właściwych relacji międzyludzkich 
(współpraca w ramach urzędu, kontakty z petentami). 
 Ponadto studenci na praktyce poznają: główne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa/instytucji, 
rodzaje struktur organizacyjnych przedsiębiorstw/instytucji, podstawowe procesy biznesowe realizowane 
przez przedsiębiorstwa i inne instytucje, założenia systemów motywacyjnych przedsiębiorstw i innych insty-
tucji, stosowane narzędzia informacyjne.    
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2. Praktyka w agencjach public relations, agencjach reklamowych, biurach do spraw promocji, itp. 
w których istnieje konieczność kreowania wizerunku firmy oraz komunikacji z otoczeniem społecz-
nym, w tym wykorzystując znajomość języka (6 tygodni) 
 Praktyka realizowana jest w organizacjach życia gospodarczego i społecznego (firmy, podmioty 
samorządu lokalnego, instytucje rządowe, organizacje non profit itp.), których odpowiednie działy (np. dział 
public relations, dział komunikacji społecznej, dział promocji itp.) zajmują się m.in. kreowaniem wizerunku, 
komunikacją z otoczeniem organizacji, kształtowaniem komunikacji wewnętrznej. Celem praktyki jest zdo-
bycie umiejętności praktycznego zastosowania posiadanych wiadomości teoretycznych dotyczących organi-
zacji i zarządzania obszarem komunikacji w przedsiębiorstwie, a także poznanie własnych możliwości twór-
czych oraz wartości cenionych i poszukiwanych  na rynku  pracy  związanych z dyscypliną pracy, odpowie-
dzialnością, kształtowaniem relacji interpersonalnych czy zachowań organizacyjnych. 
  Student odbywający praktykę włącza się czynnie do codziennych zadań wybranej jednostki. Zapo-
znaje się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem komórek odpowie-
dzialnych za marketing, promocję i wizerunek firmy. Poznaje przepisy dotyczące pracy, zasady współpracy i 
powiązania przedsiębiorstwa z otoczeniem – grupy interesariuszy zewnętrznych. Poznaje narzędzia komuni-
kacji marketingowej wykorzystywane przez przedsiębiorstwo, marketing-mix  i jego instrumenty w praktyce 
przedsiębiorstwa,  public relations i kształtowanie wizerunku w działalności przedsiębiorstwa,  realizacja 
kampanii marketingowej i budowanie media planu z wykorzystaniem  różnych form przekazu (prasa, radio, 
reklama wizualna itp.). Ponadto poznaje kulturę korporacyjną  i identyfikację wizualną przedsiębiorstwa, 
koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu w praktyce, a także innowacje w komunikacji przedsiębior-
stwa.    
 Zależnie od swoich możliwości i kompetencji, lub na polecenie opiekuna, w języku polskim lub 
obcym, przygotowuje  materiały reklamowe dotyczące konkretnych produktów, uwzględniając oczekiwania 
klientów polskich i zagranicznych. W obu przypadkach zwraca szczególną uwagę na kulturę języka, dobór 
właściwych ilustracji i elementów graficznych. 
 Stosownie do systemu pracy instytucji, student włącza się do niektórych zadań: odbiera telefony, 
pisze pisma, pomaga w codziennych przeglądach korespondencji i informacji związanych z działalnością 
agencji. Uczestniczy w kampaniach reklamowych czy konferencjach prasowych. Pod kontrolą opiekuna 
praktyki przygotowuje krótkie informacje, zarówno w języku polskim jak i obcym, dla klientów lub do środ-
ków masowego przekazu.  
 
3. Praktyka w biurach tłumaczeń (5 tygodni) 
 Praktyka odbywa się w biurach tłumaczeń  świadczących zarówno usługi tłumaczeń pisemnych, jak 
i tłumaczenia ustne. 
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 Celem praktyki jest zapoznanie się z funkcjonowaniem profesjonalnego biura tłumaczeń, rozwiązy-
wanie zadań przekładowych osadzonych w realiach rzeczywistej praktyki rynkowej oraz tłumaczenie tek-
stów reprezentujących różne gatunki/rodzaje tekstów. 

Cele szczegółowe to doskonalenie kompetencji translatorskich w zakresie tłumaczenia ustnego i pi-
semnego, doskonalenie umiejętności interpersonalnych, pogłębienie znajomości słownictwa fachowe-
go/branżowego, kontakt z kulturą obcojęzyczną, wdrożenie w środowisko pracy i nawiązanie kontaktów na 
rynku pracy. 
 Podczas praktyki student zapoznaje się z charakterem i specyfiką pracy na stanowiskach występują-
cych w biurze tłumaczeń. Zapoznaje się z zakresem obowiązków i techniką pracy tłumaczy oraz menedżera 
projektów tłumaczeniowych, organizacją ich pracy (regulaminy), obsługą urządzeń teleinformatycznych i 
stosowanego oprogramowania (np. CAT, OCR, CRM). 
W ramach praktyk student poznaje: 
- specyfikę funkcjonowania biura  (proces przyjmowania zleceń, współpraca z innymi tłumaczami, reklama, 
kontakt z klientem itp.),  
- rodzaj prowadzonej dokumentacji związanej z działalnością tłumaczeniową, 
- oprzyrządowanie techniczne  tłumacza w danym biurze, 
- księgozbiory podręczne tłumaczy, 
- zasoby komputerowego wspomagania pracy tłumacza, 
- preferowane strategie i techniki dokonywania tłumaczeń w danym biurze. 
Specjalność: Komunikacja medialna 
Studenci specjalności komunikacja w mediach odbywają w trakcie studiów praktykę zawodową w wymiarze 
łącznie 15 tygodni zgodnie z planem studiów. Celem jest praktyczne poznanie pracy w różnych typach me-
diów, w tym także mediów internetowych, a także funkcjonowania w różnych instytucjach działów public 
relations oraz zadań rzecznika prasowego, jak również poznanie pracy instytucji wydawniczych, zajmują-
cych się opracowaniem publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki dotyczącej zagadnień komuni-
kacji interpersonalnej  czy pracy w zespole. 
1. Praktyka w urzędach, firmach i instytucjach (4 tygodnie) 
Celem praktyki jest zapoznanie studentów z zasadami organizacji pracy biurowej oraz funkcjonowania urzę-
dów, sekretariatów, działów zajmujących się promocją, metod organizacji pracy w działach marketingu, 
handlu, wymagającej otwartości, zdolności interpersonalnych itp. Studenci zapoznają się z zasadami obiegu 
dokumentów, podstawami archiwizowania, przygotowaniem korespondencji, organizacją przepływu infor-
macji i pracą w ramach wewnętrznej sieci komputerowej. Zaznajamiają się z podstawowymi dokumentami, 
ćwiczą umiejętność przygotowania pism w edytorze tekstów, znajomość arkusza kalkulacyjnego, gromadze-
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nia i przetwarzania informacji. Zapoznaje się z podstawami prawa pracy, regulaminem obowiązującym pra-
cowników, sposobami kształtowania właściwych relacji międzyludzkich (współpraca w ramach urzędu, kon-
takty z petentami). 
W działach promocji poznaje cele i formy promocji, włącza się czynnie do przygotowania materiałów re-
klamowych, uczestniczy w przygotowaniu imprez, pisze zaproszenia oraz informacje do mediów. Zapoznaje 
się z redagowaniem strony internetowej urzędu lub firmy. W miarę możliwości pomaga administratorowi w 
opracowaniu danych i aktualizowaniu informacji.  
 
3.  Praktyka w mediach lokalnych (6 tygodni) 

Praktyka odbywa się w redakcjach lokalnych mediów (lub innych) – redakcji prasowej, radiowej, telewizyj-
nej, telewizji kablowej, w redakcji portalu internetowego, w dziale public relations dowolnej instytucji bądź 
w biurze prasowym.  
Celem praktyki jest poznanie przez studentów warsztatu dziennikarskiego, organizacji pracy redakcji, funk-
cjonowania terenowego oddziału mediów regionalnych, zadań służb public relations lub rzecznika prasowe-
go.  
Student odbywający praktykę włącza się czynnie do codziennych zdań wybranej jednostki. Zapoznaje się ze 
specyfiką redakcji lub instytucji, poznaje system pracy, warunki techniczne, sposoby kontaktowania się z 
niezbędnymi działami, zwierzchnikami itp. Poznaje przepisy dotyczące pracy w redakcji lub instytucji. Bie-
rze udział w przygotowaniu materiałów dziennikarskich przeznaczonych do publikacji – towarzyszy dzien-
nikarzowi wyjeżdżającemu w teren, obserwuje metody zbierania i selekcji informacji, pomaga we wszyst-
kich pracach redakcyjnych.  
Zależnie od swoich zainteresowań lub na polecenie opiekuna, przygotowuje samodzielne teksty, w miarę 
możliwości tworzy różne gatunki dziennikarskie (informacja, komentarz, felieton, wywiad, recenzja, artykuł, 
reportaż). Przeprowadza sondy, wyszukuje dane archiwalne, wykonuje podobne czynności przyczyniające 
się do powstania informacji, artykułu itp. Próbnie adiustuje teksty innych autorów, przeprowadza korektę, 
dobiera ilustracje lub inne elementy graficzne, uczestniczy w komponowaniu kolumn gazety, redagowaniu 
komunikatu. Z szczególną starannością powinien dbać o poprawność języka polskiego w przygotowywanych 
materiałach oraz zasady etyki dziennikarskiej. 
W działach PR (biurze prasowym) – do zadań praktykanta należy w miarę dokładne poznanie wybranej in-
stytucji, w tym funkcjonowania działu zajmującego się komunikacją społeczną, a także ogólnych przepisów 
dotyczących public relations.  
Stosownie do systemu pracy biura, student włącza się do niektórych zadań: odbiera telefony, pisze pisma, 
pomaga w codziennych przeglądach prasy w celu znalezienia informacji związanych z daną firmą. Samo-
dzielnie opisuje ich wyniki. Uczestniczy w kampaniach informacyjnych, konferencjach prasowych, próbnie 
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pisze informacje dla mediów, w tym aktualności na stronę internetową instytucji oraz inne pisma, np. zapro-
szenia, sprostowania. 
Praca w wydawnictwie (5 tygodni) 
Praktyka w czasie trzeciego roku studiów odbywa się w wydawnictwach, agencjach reklamowych, firmach 
poligraficznych.  
Celem jest dokładne poznanie cyklu wydawniczego publikacji okolicznościowych, czasopism i książek.  
Student zapoznaje się z charakterem wydawnictwa – organizacją pracy i przepisami dotyczącymi pracowni-
ków, równocześnie poznaje zagadnienia techniczne związane ze składem i drukiem. Powinien poznać zasady 
dystrybucji produktów i działania marketingowe wydawnictwa. 
Student ćwiczy umiejętność pracy, wykorzystując programy graficzne i edytorskie. Samodzielnie wykonuje 
obróbkę materiałów graficznych (zdjęcia, rysunki, strony www), zapoznaje się z doborem czcionek, kompo-
zycją ilustracji, korektą na próbnych wydrukach i w komputerze. 
W miarę możliwości praktykant powinien włączyć się w prace przedsiębiorstwa na poszczególnych etapach 
edycji. Wykonuje próbne prace, np. ulotki, korekta. W wydawnictwie prasowym poznaje system rozpo-
wszechniania czasopisma, rozliczanie materiałów autorskich i sprzedaży, a ponadto zasady zdobywania re-
klam i działania marketingowe.  
Specjalność: Komunikacja w turystyce 
 Studenci specjalności komunikacja w turystyce odbywają w trakcie studiów praktykę zawodową 
w wymiarze łącznie 15 tygodni zgodnie z planem studiów.  
 Celem praktyki jest praktyczne poznanie pracy w urzędach, firmach i instytucjach, oraz biurach po-
dróży i obiektach hotelarskich, przede wszystkim zaś zapoznanie się z podstawowymi zadaniami, organiza-
cją pracy i funkcjonowaniem przedsiębiorstw branży turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zagad-
nień komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole, przede wszystkim zaś międzynarodowej komunikacji 
językowej, niezbędnej w kontaktach z turystami i kontrahentami zagranicznymi. 
1. Praktyka w urzędach, firmach i instytucjach (4 tygodnie) 
 Celem praktyki jest zapoznanie studentów z zasadami organizacji pracy biurowej oraz funkcjonowa-
nia urzędów, sekretariatów, działów zajmujących się promocją, metod organizacji pracy w działach marke-
tingu, handlu, wymagającej otwartości, zdolności interpersonalnych itp. Studenci zapoznają się z zasadami 
obiegu dokumentów, podstawami archiwizowania, przygotowaniem korespondencji, organizacją przepływu 
informacji i pracą w ramach wewnętrznej sieci komputerowej. Zaznajamiają się z podstawowymi dokumen-
tami, ćwiczą umiejętność przygotowania pism w edytorze tekstów, znajomość arkusza kalkulacyjnego, gro-
madzenia i przetwarzania informacji. Zapoznaje się z podstawami prawa pracy, regulaminem obowiązują-
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cym pracowników, sposobami kształtowania właściwych relacji międzyludzkich (współpraca w ramach 
urzędu, kontakty z petentami). 
 W działach promocji poznaje cele i formy promocji, włącza się czynnie do przygotowania materia-
łów reklamowych, uczestniczy w przygotowaniu imprez, pisze zaproszenia oraz informacje do mediów. 
Zapoznaje się z redagowaniem strony internetowej urzędu lub firmy. W miarę możliwości pomaga admini-
stratorowi w opracowaniu danych i aktualizowaniu informacji.  
2. Praktyka biurach podróży (6 tygodni) 
 Praktyka odbywa się w lokalnych biurach podróży lub agendach ogólnopolskich biur turystycznych.  
 Celem praktyki jest zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania posiadanych wiadomości 
teoretycznych dotyczących organizacji i obsługi ruchu turystycznego, przygotowanie do samodzielnej pracy 
i podejmowania samodzielnych decyzji, poznanie działalności jednostek obsługi ruchu turystycznego w wa-
runkach gospodarki rynkowej, wypracowanie umiejętności nadążania za potrzebami lokalnego rynku tury-
stycznego, zapoznanie z zakresem, sprzedażą i jakością oferty turystycznej, zapoznanie ze sposobami rozli-
czeń finansowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, wypracowanie umiejętności samodzielnego 
tworzenia produktu turystycznego, poznanie form reklamy stosowanych przez biura podróży jako nowocze-
sne jednostki obsługi ruchu turystycznego oraz zakresu obowiązków na poszczególnych stanowiskach w 
tych instytucjach, w końcu zaś – co niezwykle istotne – wyrobienie nawyków wysokiej kultury obsługi tury-
stów. 
 Student odbywający praktykę włącza się czynnie do codziennych zdań wybranej jednostki. Zapozna-
je się ze specyfiką działań tej instytucji, poznaje system pracy, warunki techniczne, sposoby kontaktowania 
się z niezbędnymi działami, zwierzchnikami itp. Poznaje przepisy dotyczące pracy biur podróży, zasady 
współpracy i rozliczeń z przewoźnikami, hotelarzami, innymi biurami, zasady współpracy agencyjnej. Po-
znaje tajniki kształtowanie wizerunku firmy oraz działań marketingowych prowadzonych w biurze. 
 Bierze udział w przygotowaniu katalogów imprez proponowanych przez biuro oraz innych materia-
łów reklamowych przeznaczonych do publikacji. Poznaje zasady projektowania turystycznych imprez kra-
jowych, zagranicznych i przejazdowych wraz z ich kalkulacją. Towarzyszy etatowym pracownikom biura w 
projektowaniu imprez specjalistycznych uwzględniających potrzeby lokalnego rynku turystycznego. Pomaga 
również we wszystkich pracach biurowych.  
 Zależnie od swoich możliwości i kompetencji, lub na polecenie opiekuna, w języku polskim lub 
obcym, przygotowuje samodzielne materiały reklamowe dotyczące konkretnych produktów turystycznych 
lub indywidualne programy wyjazdów turystycznych, uwzględniające oczekiwania klientów polskich i za-
granicznych. W obu przypadkach zwraca szczególną uwagę na kulturę języka, dobór właściwych ilustracji i 
elementów graficznych. 
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 Podczas odbywania praktyki w biurze podróży do zadań praktykanta należy w miarę do-
kładne poznanie wybranej instytucji, w tym funkcjonowania działu zajmującego się komunikacją 
społeczną, w tym także ogólnych przepisów dotyczących public relations.  
 Stosownie do systemu pracy biura, student włącza się do niektórych zadań: odbiera telefony, 
pisze pisma, pomaga w codziennych przeglądach korespondencji i informacji związanych z działal-
nością danego biura podróży. Uczestniczy w kampaniach reklamowych, czy konferencjach praso-
wych. Pod kontrolą opiekuna praktyki przygotowuje krótkie informacje, zarówno w języku polskim 
jak i obcym, dla klientów lub do środków masowego przekazu.  
 
3. Praktyka w obiektach hotelarskich (5 tygodni) 
 Praktyka odbywa się w hotelach lub obiektach hotelarskich świadczących zarówno usługi noclegowe 
jak i gastronomiczne.  
 Celem praktyki jest zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania posiadanych wiadomości z 
zakresu hotelarstwa oraz bezpośredniej obsługi ruchu turystycznego, przygotowanie do samodzielnej pracy i 
podejmowania decyzji, zapoznanie z zakresem i specyfiką pracy w obiektach hotelarskich, metodami sprze-
daży oraz jakością oferty hotelarskiej, zapoznanie ze sposobami rozliczeń finansowych stosowanych 
w hotelarstwie, w końcu zaś poznanie zakresu obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy w hotelu 
oraz stosowanymi formami promocji i reklamy. 
 Podczas praktyki student zapoznaje się z charakterem i specyfiką pracy na podstawowych stanowi-
skach występujących w branży hotelarskiej. Zapoznaje się z zakresem obowiązków i techniką pracy recep-
cjonistów, organizacją ich pracy (harmonogramy, regulaminy), rozplanowaniem i urządzeniem hallu hotelo-
wego, estetyką miejsca pracy i kulturą obsługi gościa hotelowego. Zapoznaje się ze schematem organizacyj-
nym recepcji hotelowej, przyjmowaniem, ewidencją i przekazywaniem przyjętych zleceń do realizacji, wy-
konywaniem czynności związanych z przyjęciem gościa, obsługą urządzeń teleinformatycznych, organizacją 
pracy kasy hotelowej oraz dokumentacją z tym związaną, udzielaniem informacji hotelarskich oraz reklamą 
obiektu. 
 Zapoznaje się z zakresem obowiązków oraz organizacją pracy tzw. służb parterowych i piętrowych.  
 Poznaje zakres obowiązków i organizację pracy pionu gastronomicznego, zarówno sali konsumpcyj-
nej, jak i bufetu lub baru, zapoznaje się z zasadami i organizacją przyjęć okolicznościowych oraz kalkulacją 
ich  kosztów. 
 Poznaje specyfikę i organizację pracy działu administracyjno-gospodarczego, czynnościami związa-
nymi z przyjmowaniem i prowadzeniem korespondencji, prowadzeniem spraw pracowniczych, zapoznaje się 
z instrukcjami i regulaminami pracy. 
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 W miarę możliwości student zapoznaje się również z formami i organizacją pracy działu marketingu, 
poznaje zasady przygotowywania kalkulacji cen, umów o współpracy z biurami podróży, jak również pro-
wadzeniem akcji marketingowych. 
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8.  Deklaracje pracodawców w sprawie przyjęcia określonej liczby studen-

tów wnioskowanego kierunku Międzynarodowa komunikacja językowa na 
praktyki i porozumienia o współpracy  
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