Wydział Anglistyki

Uchwała nr 153/2016/2017
Rady Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 07 lipca 2017
w sprawie zatwierdzenia regulaminu praktyk zawodowych/ niepedagogicznych
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
prowadzonych 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 kierunków: filologia angielska, filologia, English Studies: Literature and Culture oraz
English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies.
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) identyfikacja z przyszłym zawodem, a także uświadomienie sobie konieczności
ciągłego doskonalenia zawodowego, również pod kątem modyfikacji zawodowych.
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,

al. Niepodległości 4, Collegium Novum, 61-874 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 35 06, +48 61 829 35 21, fax. +48 61 852 31 03
anglistyka@wa.amu.edu.pl

wa.amu.edu.pl

Wydział Anglistyki

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. Wymiar godzinowy praktyk dla danej specjalizacji/specjalności/kierunku określa bieżąca
uchwała oraz plan studiów:
a)

120 godzin na kierunkach:
-filologia angielska, specjalizacje:
ogólnoakademicka
tłumaczeniowa
-filologia, specjalność:
filologia niderlandzka

b)

30 godzin na kierunkach:
-filologia angielska, specjalizacje:
teatr i dramat krajów angielskiego obszaru językowego
celtycka
połudiowoafrykańska
-filologia, specjalność:
filologia angielsko-chińska
-English Studies: Literature and Culture
-English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies

Praktyki
należy
zaliczyć
na
roku
studiów
zgodnie
z
planem
danej
specjalizacji/specjalności/kierunku. Możliwe jest odbycie praktyk w kilku instytucjach, a praktyki
powinny być rozłożone na okres 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 koordynatora praktyk niepedagogicznych,
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:
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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/praktyki);
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.
Wyżej wymienione dokumenty należy przedłożyć koordynatorowi praktyk niepedagogicznych do
końca poprawkowej sesji egzaminacyjnej (w semestrze letnim danego roku akademickiego).

Regulamin praktyk zawodowych/niepedagogicznych wchodzi w życie 1 października 2017.
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