
Instrukcja praktyki zawodowej 

dla studentów kierunku Filozofia: 

1. filozofia teoretyczna  

2. filozofia z komunikacją społeczną 

UJD w Częstochowie 

(studia stacjonarne i niestacjonarne) 

 

 

 

I. Organizacja praktyk  

Praktyka zawodowa jest organizowane przez odpowiednią po temu jednostkę 

organizacyjną Uczelni, co nie wyklucza, że praktyki mogą odbywać się na zasadzie 

wolontariatu. Miejscem odbywania praktyki są media (prasa, radio, tv), placówki kultury 

(ośrodki kultury, galerie, agencje artystyczne, fundacje), redakcje wydawnictw, urzędy 

administracji, samorządy, organizacje społeczne (stowarzyszenia, towarzystwa, związki), 

partie polityczne, instytucje zajmujące się konsultingiem i reklamą, instytucje pomocowe 

(poradnictwo społeczne i duchowe (nie-religijne)): np. telefon zaufania, pomoc rodzinie,  

instytucje zalgorytmizowane (np. banki) lub inne instytucje. 

 

II. Czas praktyk  

Praktyka jest realizowana po drugim roku studiów w wymiarze trzech tygodni w 

okresie wakacyjnym (lipiec – wrzesień), w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Studenta 

obowiązuje 6-godzinny dzień pracy (30 godz. tygodniowo).  

 

III. Warunki zaliczenia praktyki 

Warunkiem zaliczenia praktyki jest dostarczenie wyznaczonemu przez Uczelnię 

opiekunowi: 

1. wypełnionego dziennika praktyk, 

2. opinii wraz z oceną wystawioną przez opiekuna praktyki z tej jednostki, w której student 

odbywał praktykę. 

Na podstawie powyższych dokumentów opiekun praktyk dokonuje wpisu w indeksie 

studenta. 

Dokumenty dotyczące praktyki student powinien złożyć w Uczelni w ciągu siedmiu 

dni od daty zakończenia praktyki. 

 

IV. Cel praktyki  

Celem praktyki odbywanej przez studenta jest m.in.:  

- kształcenie umiejętności w zakresie współpracy zespołowej i komunikacji międzyludzkiej;  
- zapoznanie się z działalnością danej jednostki organizacyjnej, z jej strukturą, aktami 

prawnymi, ze sposobem pozyskiwaniem informacji i obiegiem dokumentów; 

- uzyskanie wiedzy o charakterze operacyjnym, niezbędne do takich form aktywności 

intelektualnych, jak sztuka argumentowania, prowadzenie dialogu czy kształtowanie postaw 

światopoglądowych (wiedza z zakresu komunikacji, dialogu, mediacji itp.). 
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