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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu                                                 Zał. 3 do Reg. 1 

Wydział Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej        
   
 

Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

Praktykant: …………………..Nr albumu.: ……..Rok akademicki:201…/201…. 

Miejsce praktyki (instytucja/firma): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Termin realizacji praktyki:   od …...... 201… r. do ……… 201…. r.        Liczba dni rozliczeniowych: 60 

Zakładowy opiekun praktyki: ………………………………………………. 

Uczelniany opiekun praktyki: ………………………………………………. 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM  
PILOTAŻOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

 

Efekty kształcenia 
Stanowisko pracy / przykładowe prace 

wykonywane przez praktykanta 

03 
Posiada praktyczne doświadczenie zdobyte  
na stanowisku pracy, typowym dla kierunku 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna.* 

 

05 

Ma doświadczenie w zakresie obsługi urządzeń 
biurowych, sprzętu audiowizualnego  
i programów komputerowych 
wykorzystywanych na stanowisku pracy,  
a także dotyczące prowadzenia właściwej 
dokumentacji w danej komórce 
organizacyjnej.* 

 

06 

Potrafi prawidłowo selekcjonować zdobyte 
informacje i wykorzystać je w pracy 
zawodowej.   
Diagnozuje problemy występujące w organizacji 
(komórce) i proponuje koncepcję ich 
rozwiązania.*,   ** 

 

07 

Potrafi wykonać rzeczywiste zadanie z zakresu 
warsztatu dziennikarskiego na podstawie 
danych, informacji i obserwacji uzyskanych  
w środowisku pracy. *** 
 

 

08 

Potrafi komunikować się w środowisku 
zawodowym z użyciem specjalistycznej 
terminologii, stosując w tym celu różne metody 
i techniki. * 
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09 

Potrafi konstruować różne formy informacyjne 
 i publicystyczne oraz raporty realizacji 
powierzonych zadań oraz potrafi przekazać je 
współpracownikom. * 

 

10 

Przestrzega wymaganych w organizacji zasad 
postępowania, w tym: prawnych, w 
szczególności w zakresie prawa autorskiego, 
bezpieczeństwa oraz etycznych - dla zapewnienia 
odpowiedniej jakości pracy. * 

 

11 
Współpracuje w zespole, utrzymując właściwe 
relacje z pracownikami danej organizacji 
(komórki). * 

 

12 

Analizuje i ocenia zjawiska specyficzne dla 
kierunku dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna, ze szczególnym uwzględnieniem 
zjawisk: politycznych, prawnych, ekonomicznych 
i organizacyjnych. * 

 

 
*)  Pogłębienie efektu realizowanego na kursowej praktyce zawodowej. 
**)    Wymagany jest opis co najmniej dwóch problemów  – w tym jednego w trakcie praktyki pilotażowej.  
**)   Wymagane rozwiązanie co najmniej trzech mini zadań – w tym co najmniej dwóch w trakcie praktyki pilotażowej. 

Założenia określa  szczegółowy  program praktyki praktykanta. 

 

 

 

Uzgodniono w dniu: 17.02.2017 r.  

 

Zakładowy opiekun praktyki:   ………………………………………. 

     (Czytelny Podpis) 

 
Uczelniany opiekun praktyki:  ………………………………………. 
     (Czytelny Podpis)  

Praktykant:  ……………………………………….. 
 (Czytelny Podpis) 
 

 

 

 

 

 

 


