Załącznik nr 3 do Regulaminu praktyk
Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

POTWIERDZENIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI
EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Praktyka kierunkowa
na kierunku Filologia, specjalność: Filologia rosyjska
Imię i nazwisko studenta…………………………………………………….………………………….
Miejsce realizacji praktyki…………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Efekty uczenia się*
student wykazuje się uporządkowaną wiedzą na temat struktury, zasad organizacji
pracy oraz aktów prawnych, wykorzystywanych w codziennej pracy firmy / instytucji
działającej w danym sektorze gospodarczym / w zakresie obsługi granicznej i
współpracy transgranicznej, umożliwiającą prawidłowe interpretowanie informacji w
celu obsługi firmy w języku obcym;
student wykazuje się uporządkowaną wiedzą na temat specyfiki środowiska
zawodowego, uplasowania na rynku oraz zasad funkcjonowania firmy /instytucji
działającej w danym sektorze gospodarczym / w zakresie obsługi granicznej i
współpracy transgranicznej, umożliwiającą prawidłowe interpretowanie informacji w
celu obsługi firmy w języku obcym;
student potrafi pod nadzorem opiekuna praktyk nabywać i rozwijać umiejętności
zawodowe związane bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki w zakresie
obserwacji i współdziałania w sytuacjach zawodowych, w tym podczas obsługi
kancelaryjno-biurowej, tworzenia i prowadzenia dokumentacji, wypełniania bieżących
zadań firmy / instytucji działającej w danym sektorze gospodarczym / w zakresie
obsługi granicznej i współpracy transgranicznej, umożliwiającej prawidłowe
identyfikowanie potrzeb i interpretowanie informacji w celu obsługi firmy w języku
obcym;
student potrafi pod nadzorem opiekuna praktyk rozwijać umiejętności językowe
związane z użyciem języka rosyjskiego / ukraińskiego w sytuacjach zawodowych, w
tym m.in. analizować i nabywać terminologię specjalistyczną danej branży
gospodarczej, nazwy dokumentów i ich ekwiwalenty w języku polskim i rosyjskim/
ukraińskim, dokonywać roboczych tłumaczeń ustnych i pisemnych itd.;
student pod nadzorem opiekuna praktyk nabywa i rozwija umiejętność rozstrzygania
typowych problemów zawodowych, w tym językowych wynikających z bieżącej pracy
firmy, by doprowadzić do celu nawet w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych
warunkach;
student pod nadzorem opiekuna praktyk nabywa i rozwija umiejętność organizowania
pracy własnej, planowania typowych dla miejsca praktyki zadań, w tym tych
związanych z wykorzystaniem języka obcego oraz podejmowania prób ich realizacji i
rozwiązania;
student wykazuje postawę otwartości na nowe doświadczenia zawodowe, a także
gotowości by analizować własne działania zawodowe, w tym te związane z
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wykorzystaniem języka obcego i jeśli to konieczne pod nadzorem opiekuna praktyk
identyfikować obszary wymagające modyfikacji;
student wykazuje postawę rzetelności, sumienności i odpowiedzialności za wykonaną
pracę zawodową, w tym związaną z wykorzystaniem języka obcego;
student wykazuje postawę gotowości do współpracy z innymi współuczestnikami
podejmowanych działań zawodowych oraz potencjalnymi klientami, potrafi
porozumiewać się w celu rozstrzygnięcia dylematów zawodowych, grupowej
aktywności w ramach realizowanych zadań, w tym z wykorzystaniem języka obcego.

* Należy wpisać efekty uczenia się dla danego naboru

Niniejszym zaświadczam, że w zakładzie pracy istnieje możliwość zrealizowania w/w
efektów uczenia się.

……………….……………
Data i podpis zakładowego opiekuna
praktyk/Kierownika Zakładu

Akceptuję

………………………………
Data i podpis uczelnianego opiekuna praktyk

