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Załącznik Nr 4  

do Zasad   

                    

SYLABUS PRZEDMIOTU/MODUŁU ZAJĘĆ* 

1.   Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim oraz angielskim 
 

Praktyka/Vocational Practice 

2.   Dyscyplina 
 

Nauki o polityce i administracji 
Stosunki międzynarodowe 

3.   Język wykładowy 

 
Język polski 

4.   Jednostka prowadząca przedmiot 

 
Instytut Studiów Międzynarodowych 

5.   Kod przedmiotu/modułu 
 

Studia stacjonarne: 26-SM-S1-E06-Prakt 

Studia niestacjonarne: 26-SM-Z1-E06-PZ 

6.   Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub do wyboru) 

 
Obowiązkowy 

7.   Kierunek studiów 

 
Stosunki międzynarodowe 

8.   Poziom studiów 

 
I stopień 

9.   Rok studiów (jeśli obowiązuje)  
 

III 

10.   Semestr (zimowy lub letni)  
 

Letni 

11.   Forma zajęć i liczba godzin 

 

Praktyka, 90 godzin 

12.   Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych dla przedmiotu/modułu   
 

Studenci powinny dysponować podstawową wiedzą w zakresie przedmiotów 

realizowanych w ramach programu studiów oraz posiadać określone 
kompetencje interpersonalne (np. umiejętność uważnego słuchania, pracy w 

grupie). Ważna jest również umiejętność adaptacji do nowego otoczenia.  

13.   Cele kształcenia dla przedmiotu  
 

Celem praktyki jest umożliwienie studentom praktycznego wykorzystania 
zdobytej wiedzy teoretycznej w zakresie prawa międzynarodowego, integracji 

europejskiej, handlu zagranicznego, działalności organizacji 

międzynarodowych, międzynarodowych stosunków politycznych i 
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gospodarczych, procesów globalizacji i regionalizacji, kwestii 
narodowościowych i etnicznych, jak również nabycia praktycznych 

umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej: organizacji miejsca i 
czasu pracy, współdziałania w zespole, pracy indywidualnej, rozwiązywania 

problemów, kontaktów interpersonalnych. Dzięki praktyce studenci  mają 

również okazję poznać techniczne aspekty pracy na danym stanowisku oraz 
zapoznać się z funkcjonowaniem wybranej instytucji/firmy jako całości. 

  

14.   Treści programowe (maksymalna liczba punktów - 100) 
- realizowane w sposób tradycyjny (T) 

 
1. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (maksymalna liczba 

punktów- 10) 

2. Zapoznanie się ze sposobem działania instytucji przyjmującej, jej strukturą 
oraz procedurami w niej obowiązującymi (20 pkt). 

3. Zapoznanie się z dokumentacją i obiegiem dokumentów (20 pkt). 
4. Uczestniczenie w czynnościach wykonywanych w danej jednostce i 

realizowanie powierzonych zadań (30 pkt). 

5. Doskonalenie umiejętności pracy zespołowej i zarządzania czasem (20 pkt). 
  

15.   Zakładane efekty uczenia się  
 

 

 
Student opisuje sposób funkcjonowania, 

strukturę, normy prawne i cele instytucji, w 

której odbywa praktykę. 
 

Wykorzystuje informacje zdobyte w trakcie 
studiów do realizacji zadań w miejscu 

odbywania praktyki. 

 
Wyszukuje i dobiera informacje potrzebne do 

realizacji powierzonych zadań oraz prowadzi 
dokumentację związaną z danym stanowiskiem 

pracy. 

 
Współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w 

niej różne role. 

 
Student realizuje powierzone zadania poprzez 

odpowiednią organizację pracy. 
  

Symbole odpowiednich 
kierunkowych efektów 

uczenia się 

 
K_W15 

 

 
 

K_U04 
 

 

 
 

K_U07 
 

 

 
K_U19  

 

 
K_K07 

16.   Literatura obowiązkowa i zalecana (źródła, opracowania, podręczniki, itp.) 

  
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 187/2022 z 9.08.2022 r. 

Regulamin praktyk na Wydziale Nauk Społecznych 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r., 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz .U. z 2003 

r. Nr 169, poz. 1650) wraz ze zmianami (Dz. U. 2021, poz. 2088) 
Pozostała literatura - do wyboru przez studenta zgodnie z potrzebami 

związanymi z wykonywaniem zadań podczas praktyki. 

  

17.     Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się:  

 
- sprawdzenie zgodności zakładanych efektów uczenia się, zawartych w 



3 
 

programie praktyki, z rzeczywiście zrealizowanymi w instytucji przyjmującej 
(nadzór bezpośredni i pośredni nad procesem realizacji praktyki, dziennik 

praktyk, zaświadczenie o odbyciu praktyki) 
  

18.   Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów 

przedmiotu/modułu:  
 

Ocena końcowa wynika z liczby uzyskanych punktów przypisanych do 

poszczególnych treści programowych. Poziom wypełnienia tych treści ustala 
kierunkowy opiekun praktyk na podstawie analizy czynności podjętych przez 

studenta, które zostały opisane w dzienniku praktyk.  
 

 

Zakres punktów oceny: 
 

51-60 - dostateczny  
61-70 - dostateczny plus  

71-80 - dobry  

81-90 - dobry plus  
91-100 - bardzo dobry  

 
Zaliczenie przedmiotu jest możliwe tylko wówczas, gdy zostały zrealizowane 

wszystkie zakładane efekty uczenia się, które zostały wymienione w 

sylabusie.  

19.   Nakład pracy studenta  

forma realizacji zajęć przez studenta*  liczba godzin przeznaczona na 

zrealizowanie danego rodzaju 
zajęć   

  

praca własna studenta (w tym udział w 

pracach grupowych) 

- wdrożenie do obowiązków realizowanych 
w miejscu pracy 

- realizacja zadań określonych programem 
praktyki 

- prowadzenie dziennika praktyki 

  

 

8 
 

80 
 

2 

Łączna liczba godzin  90 

Liczba punktów ECTS (jeśli jest 

wymagana)  

3 

(T) – realizowane w sposób tradycyjny  
(O) - realizowane online   

*niepotrzebne usunąć  

Tabelę należy wypełnić czcionką Verdana, wielkość min 9 max 10, interlinia 1;  

 

 


