Wydział Anglistyki

Uchwała nr…59.../2012/2013
Rady Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 19 kwietnia 2013
w sprawie zatwierdzenia regulaminów praktyk na Wydziale Anglistyki
Na podstawie § 43 Regulaminu UAM, Rada Wydziału Anglistyki uchwala następujące zasady
odbywania, nadzorowania i zaliczania praktyk zawodowych/ niepedagogicznych (Regulamin
praktyk zawodowych/niepedagogicznych):
REGULAMIN
praktyk zawodowych/niepedagogicznych dla studentów studiów pierwszego stopnia
filologii angielskiej na Wydziale Anglistyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Praktyki zawodowe/niepedagogiczne na Wydziale Anglistyki zorganizowane są na podstawie
Zarządzenia Nr 51 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 10
listopada 2006 r. w sprawie organizacji obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych oraz
planu studiów dla kierunku filologia angielska, specjalizacja ogólnoakademicka, oraz na kierunku
filologia, specjalizacja filologia niderlandzka
1. Praktyki zawodowe/niepedagogiczne są praktykami obserwacyjno-asystenckimi.
2. Cele praktyk:
a) doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w różnych sytuacjach
komunikacyjnych, na różnych stanowiskach pracy, w formie ustnej i pisemnej;
b) integracja (a w razie potrzeby weryfikacja i modyfikacja) wiedzy teoretycznej,
zdobytej w czasie studiów, z praktyką funkcjonowania różnych podmiotów
gospodarczych;
c) rozwijanie umiejętności planowania i dobrej organizacji pracy własnej
d) rozwijanie umiejętności pracy w zespole, zgodnie ze współczesnymi tendencjami w
gospodarce, administracji, nauce i kulturze;
e) identyfikację z przyszłym zawodem, ale także uświadomienie sobie konieczności
ciągłego doskonalenia zawodowego, również pod kątem modyfikacji zawodowych
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3. Praktyki zawodowe mogą odbywać się w instytucjach kulturalnych, firmach
tłumaczeniowych, instytucjach państwowych i samorządowych, organizacjach pożytku,
publicznego, firmach które utrzymują wymianę handlową z firmami zagranicznymi lub
firmach córkach zagranicznych przedsiębiorstw. Mogą mieć formę stażów wymagających
posługiwania się językiem angielskim (niderlandzkim, afrikaans) Głównymi zadaniami
podczas praktyk, oprócz zapoznania się z zasadami funkcjonowania jednostki, do której
przypisany jest student są tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemne dokumentów, witryn
internetowych, wymiana korespondencji, obsługa zagranicznych gości. Istnieje
możliwość zaliczenia (części) praktyk poprzez pomoc przy organizacji konferencji (PLM,
YLMP) i pomoc przy badaniach naukowych. Student ma prawo do samodzielnego
zaproponowania miejsca odbywania praktyki. O właściwości przedmiotowej wybranej
przez studenta praktyki decyduje opiekun praktyk.
4. Praktyki w wymiarze 150 godzin należy zaliczyć przed egzaminem licencjackim, ale nie
wcześniej niż po zakończeniu II semestru studiów. Możliwe jest odbycie praktyk w kilku
instytucjach, a praktyki powinny być rozłożone na okres były na 4-8 tygodni. Realizacja
praktyk nie może kolidować z zajęciami odbywanymi na Wydziale.
5. Praktyka studencka jest realizowana na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy
Wydziałem Anglistyki reprezentowanym przez opiekuna praktyk, studentem oraz
organizatorem praktyk. Wzór porozumienia jest przedstawiony w załączniku do
regulaminu (załącznik 1).
6. Student podpisuje oświadczenie o ubezpieczeniu i planowanym terminie praktyk. Wzór
oświadczenia znajduje się w załączniku do regulaminu (załącznik 2). Oświadczenie
powinno być złożone u opiekuna praktyk w momencie odbioru porozumienia przed
rozpoczęciem praktyk.
7. Do obowiązków studenta realizującego praktykę zawodową należy
a) zapoznanie się z Regulaminem studenckich praktyk zawodowych na Wydziale
Anglistyki
b) przestrzeganie zasad odbywania praktyki określonych przez Wydział i przez
organizatora praktyki
c) stosowanie się do przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz przepisów BHP
d) zachowanie tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrona poufności danych w
zakresie określonym przez organizatora praktyk
8. Warunkiem zaliczenia praktyk jest:
a) przedstawienie rzetelnie wypełnionego dziennika praktyk (dziennik jest dostępny na
stronie http://wa.amu.edu.pl/wa/files/Dziennik_Praktyk.pdf)
b) przedstawienie opinii opiekuna praktyk z ramienia zakładu pracy (wzór w załączniku
3 regulaminu)
c) przedstawienie sprawozdania z praktyk (wzór w załączniku 4 regulaminu).
d) przedstawienie kopii wypełnionego przez zakład pracy Porozumienia.
Regulamin praktyk zawodowych/niepedagogicznych wchodzi w życie 1 października 2013
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REGULAMIN
praktyk pedagogicznych dla studentów studiów licencjackich filologii angielskiej na
Wydziale Anglistyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Praktyki pedagogiczne na Wydziale Anglistyki zorganizowane są na podstawie:
 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w
sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela
 Planu studiów dla kierunku filologia angielska, specjalizacja nauczycielska
Cele praktyk
1. Celem dydaktycznym praktyk studenckich jest:
a. zapoznanie się studenta-praktykanta z całokształtem pracy nauczyciela anglisty na
poziomie edukacyjnym odpowiednim dla danego typu studiów tj. szkoły podstawowej.
b. nabycie podstawowych umiejętności zawodowych z zakresu:
 metod i technik w nauczaniu języka angielskiego jako języka obcego,
 planowania i realizowania procesu dydaktycznego na poziomie jednostek
lekcyjnych,
 doboru i selekcji odpowiednich materiałów dydaktycznych,
 wykształcenia w sobie nawyku refleksji nad realizowanymi zadaniami
dydaktycznymi jak i swej roli w procesie wychowawczym
Wymiar i organizacja praktyk
Praktyka pedagogiczna obejmuje 150 godzin i składa się z 2 części:
1. praktyka psychologiczno-pedagogiczna – 30 godzin, rok II, semestr III
2. praktyka z zakresu dydaktyki języka angielskiego – 120 godzin (w zależności od trybu
studiów, na II i III roku (studia stacjonarne), lub na III roku (studia niestacjonarne), podzielonych
w następujący sposób:
 25 godzin obserwacji lekcji języka angielskiego
 65 godzin - wykonanie zadań obserwacyjnych, przeczytanie lektury do tych zadań,
wypełnienie dziennika praktyk, odbycie rozmów i konsultacji z nauczycielem
 30 godzin lekcji przeprowadzonych przez studenta
Studenci studiów licencjackich odbywają praktyki w wybranych przez siebie lub wskazanych im
przez koordynatora (nauczyciela dydaktyki) szkołach podstawowych na terenie miasta Poznania
lub w jego bezpośredniej bliskości.
Praktyki są realizowane w zależności od indywidualnego planu zajęć studenta i dostępności
lekcji języka angielskiego w szkole według indywidualnej umowy praktykanta i nauczyciela.
Studenci są kierowani na praktyki na podstawie skierowania wystawionego przez WA UAM,
podpisanego przez koordynatora praktyk. Wraz ze skierowaniem i dziennikiem praktyk (do
pobrania ze strony WA) praktykanci otrzymują informacje dla dyrekcji szkoły i nauczycielaopiekuna.
Opiekę nad praktykami sprawuje i je zalicza wydziałowy opiekun-koordynator praktyk
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Zaliczenie praktyk
Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie:
1. przedstawionych przez studenta następujących dokumentów:
 dziennika praktyk
 opinii nauczyciela, u którego odbywała się praktyka
 portfolio zawierającego:
 wypełnione arkusze obserwacyjne
 plany 5 przeprowadzonych lekcji
2. lekcji dyplomowej obserwowanej i ocenianej przez nauczyciela dydaktyki języka
angielskiego na WA (w wyjątkowych przypadkach, gdy bezpośrednia obserwacja lekcji
jest niemożliwa, w postaci nagrania sporządzonego przez praktykanta (do
przeprowadzenia nagrania lekcji w klasie jest potrzebna wcześniejsza zgoda szkoły i
rodziców).
Regulamin wchodzi w życie 1 października 2013.

Prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk
Dziekan Wydziału Anglistyki
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