Harmonogram czynności podczas realizacji praktyk zawodowych
Kolegium Języków Obcych Politechniki Śląskiej
w Gliwicach

1. Przygotowanie dokumentów.
Umowy (2 egzemplarze) odbieramy w Dziekanacie (opieczętowane) lub drukujemy ze
strony Kolegium (wówczas trzeba podejść po pieczątki). Dodatkowo ze strony
drukujemy Ramowy program praktyk, Potwierdzenie realizacji praktyk, Sprawozdanie
z przebiegu praktyk.
2. Znalezienie miejsca realizacji praktyk.
Student jest zobowiązany samodzielnie znaleźć miejsce praktyk. Studenci specjalności
nauczycielskiej realizują praktyki w wybranych szkołach, przedszkolach, szkołach
językowych, itp. (w sprawie placówek edukacyjnych można zasięgnąć informacji u
Opiekuna Praktyk)
Studenci specjalności tłumaczeniowo-biznesowej realizują praktykę zawodową w
biurach tłumaczeń, przedsiębiorstwach, firmach, w których mogą zapoznać się ze
specyfiką pracy biurowej, jednocześnie mając kontakt z dokumentami redagowanymi
w języku kierunkowym lub/i z kontrahentami władającymi językiem kierunkowym.
Wykaz firm, z którymi Politechnika Śląska ma podpisaną umowę w sprawie
przyjmowania studentów na praktyki znajduje się na stronie PŚ w zakładce Biura
Karier Studenckich.
3. Zebranie odpowiednich podpisów i pieczęci na umowie i złożenie umowy w
Dziekanacie Kolegium Języków Obcych. Student dostarcza dwa egzemplarze
umowy do 15.11.2014r. Dokumenty można składać w Dziekanacie u Pani Anety
Oszywy. Jeden egzemplarz umowy zostanie Państwu oddany po podpisaniu przez
Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich Politechniki Śląskiej, wówczas student
jest zobowiązany dostarczyć w/w egzemplarz do zakładu pracy, w którym praktyka
jest realizowana.
Umowy źle wypisane nie będą przyjmowane. Na tablicy korkowej obok gabinetu
113 znajdują się wzory prawidłowo wypełnionych dokumentów.
4. Rozpoczęcie realizacji praktyk.
II rok sp. nauczycielska w 3 semestrze realizuje 30 godzin praktyki
ogólnopedagogicznej (obserwacyjnej) języka kierunkowego; w 4 semestrze 60 godzin
praktyki metodyczno-przedmiotowej (prowadzenie zajęć)

II rok sp. tłum-biz. realizuje 80 godzin praktyki zawodowej.
III rok sp. nauczycielskiej w 5 semestrze realizuje 60 godzin praktyki metodycznoprzedmiotowej (prowadzenie zajęć języka kierunkowego) oraz w 6 semestrze 60
godzin praktyki metodyczno-przedmiotowej drugiego języka (obserwacja zajęć
drugiego języka oraz w miarę możliwości prowadzenie zajęć)
III rok sp. tłum-biz. realizuje 80 godzin praktyki zawodowej.
5. W celu uzyskania zaliczenia student zgłasza się osobiście do Opiekuna Praktyk

Studenckich z indeksem, Potwierdzeniem realizacji praktyki oraz ze Sprawozdaniem z
przebiegu praktyki w wyznaczonym terminie w czasie sesji zaliczeniowej.

