
 

KARTA ZAJĘĆ (SYLABUS) 
 
I.  Zajęcia i ich usytuowanie w harmonogramie realizacji programu 
 

1. Jednostka prowadząca kierunek 
studiów Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii 

2. Nazwa kierunku studiów Stosunki międzynarodowe 

3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 

4. Profil studiów praktyczny 

5. Poziom kształcenia  studia I stopnia 
6. Nazwa zajęć Praktyka zawodowa  

7. Kod zajęć I03, I04, I05, I06, I07  

8. Poziom/kategoria zajęć Inne  

9. Status zajęć Fakultatywny 

10. Usytuowanie zajęć w 
harmonogramie realizacji zajęć Semestr II, III, IV, V, VI  

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 32  

13. Koordynator zajęć dr Paulina Szeląg   
14. Odpowiedzialny za realizację 

zajęć dr Paulina Szeląg, paulinaszelag@op.pl  
 
2. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar w harmonogramie realizacji programu 
studiów 

Wykład 
W 

Ćwiczenia 
C 

Konwersatorium 
K 

Laboratorium 
L 

Projekt 
P 

Praktyka 
PZ 

Inne 

- - - - - 960 - 
 
3. Cele zajęć 
C 1 - student nabywa wiedzę z zakresu struktury organizacyjnej instytucji przyjmującej, a 
także kulturowych, gospodarczych, politycznych i militarnych aspektów działalności 
organizacji lub przedsiębiorstwa w której odbywa studencką praktykę zawodową; 
C 2 – student potrafi analizować przyczyny, przebieg i skutki procesów i zjawisk (np. 
gospodarczych, politycznych, kulturowych) zachodzących w instytucji przyjmującej, jak 
również posiada umiejętność redagowania krótkich wypowiedzi pisemnych i ustnych z 
wykorzystaniem znajomości języka obcego; 
C 3 - student zdobywa umiejętności pracy indywidualnej i grupowej, a także podstawowe 
umiejętności w zakresie przygotowania projektów społecznych  



 

4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 
 
Ogólne wiadomości z zakresu stosunków międzynarodowych. Dobrze rozwinięte kompetencje 
interpersonalne.  
 
5. Efekty uczenia się dla zajęć, wraz z odniesieniem do kierunkowych efektów uczenia się 

Lp. Opis efektów uczenia się dla zajęć 

Odniesienie 
do kierunkowych 

efektów uczenia się - 
identyfikator 
kierunkowych 

efektów uczenia się 

W_01 
Ma podstawową wiedzę na temat struktury organizacyjnej instytucji 
w której odbywa praktykę, ze szczególnym uwzględnieniem zadań 
jakie realizuje dana jednostka organizacyjna.  

K_W03 

W_02 

Ma podstawową wiedzę w zakresie więzi społecznych tworzących 
podwaliny tożsamości kulturowej. Zna w podstawowym stopniu 
zasady funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, 
instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych. Ma 
podstawową wiedzę na temat bezpieczeństwa w wymiarze 
państwowym oraz międzynarodowym.  

K_W06 
K_W11 
K_W13 
K_W17 

U_01 

Student posiada umiejętności analizy przyczyn, przebiegu i 
skutków konkretnych procesów i zjawisk kulturowych, 
politycznych i gospodarczych w strukturach zawodowych danych 
organizacji lub przedsiębiorstw. 

K_U03 
K_U06 
K_U07 
K_U08 

U_02 

Student potrafi zredagować krótkie pisma oraz korespondencję 
mailową.  
Dzięki umiejętnościom językowym potrafi komunikować się z 
innymi pracownikami instytucji przyjmującej praktykanta. 
Ugruntowanie wiedzy i umiejętności wpływają na samodzielną 
realizację powierzonych mu zadań. 

K_U07 
K_U09 
K_U13 

K_01 

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne 
role. Angażuje się w prace placówki przyjmującej go na praktykę. 
Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych 
(politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając 
aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne.  

K_K01 
K_K03 

 

 
6. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych  
(W- wykład, K- konwersatorium, L- laboratorium, P- projekt, PZ- praktyka zawodowa) 
 
Treści kształcenia dopasowane do instytucji prowadzącej praktykę, zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w programie praktyk.  

 
 
7. Metody weryfikacji efektów uczenia się  /w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 
 

Symbol 
efektu 
uczenia się 

Forma weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt Zajęcia 

terenowe 
Udział w 
dyskusji 

Inne 
Obserwa

cja 



 

zajmowa
nego 

stanowisk
a 

W_01     X  X 

W_02     X  X 

U_01     X X X 

U_02     X X X 

K_01     X X X 
 
8. Narzędzia dydaktyczne 
 
W przypadku praktyk zawodowych, decyzję co do zastosowania konkretnych narzędzi 
dydaktycznych podejmują opiekunowie praktyk z ramienia instytucji przyjmujących.  
 
9. Ocena osiągniętych efektów uczenia się 

 
9.1. Sposoby oceny 

Ocena formująca 
F1 Zaliczenie praktyk na podstawie opinii  

z instytucji przyjmującej 
 

Ocena podsumowująca 
P1 Zaliczenie praktyk na podstawie opinii z instytucji 

przyjmującej (F1) 
P2 Zaliczenie praktyk na podstawie decyzji opiekuna 

praktyk z ramienia PWSW 
 
 
UWAGI: 
 
Podstawą uzyskania zaliczenia jest odbycie praktyk zawodowych w wymiarze 960 godzin  
w miejscu zgodnym z kierunkiem studiów. W celu uzyskania zaliczenia student musi 
przedstawić pozytywną opinię z instytucji w której odbywał praktykę zawodową.  
 
Miejscem odbywania praktyk zawodowych powinny być instytucje publiczne, służby 
mundurowe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i firmy usługowe prowadzące 
działalność związaną z kierunkiem studiów.  
 
Praktyki można odbywać zarówno w kraju jak i za granicą.  
 
Praktyki zawodowe są bezpłatne. 
 
Przed rozpoczęciem praktyk, student powinien zapoznać się z „Regulaminem praktyk 
studenckich”.  
 
9.2. Kryteria oceny 
 
Oceny praktyki zawodowej dokonuje opiekun praktyki z ramienia instytucji przyjmującej.  



 

W tym celu wypełnia on zaświadczenie będące załącznikiem nr 3 do Regulaminu 
Studenckich Praktyk Zawodowych na kierunkach kształcenia o profilu praktycznym  
w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Politologii PWSW w Przemyślu. (Zarządzenie 
Rektora 18/2017 z dnia 13 marca 2017 r.)  
 
Ocena praktyki stanowi podstawę zaliczenia lub niezaliczenia praktyki zawodowej przez 
opiekuna praktyki z ramienia PWSW. W tym celu wypełnia on załącznik nr 6 do Regulaminu 
Studenckich Praktyk Zawodowych na kierunkach kształcenia o profilu praktycznym  
w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Politologii PWSW w Przemyślu. (Zarządzenie 
Rektora 18/2017 z dnia 13 marca 2017 r.)  
 
 
10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 
 
Brak  

 
11. Macierz realizacji zajęć 

Symbol 
efektu 

uczenia się 

Odniesienie 
efektu do 

efektów zde-
finiowanych 
dla programu 

Cele 
zajęć 

Treści 
programowe 

Narzędzia 
dydaktyczne 

Sposoby 
oceny 

W_01 K_W03 C1 - - F1 
W_02 K_W06 

K_W11 
K_W13 
K_W17 

C2 - - F1 

U_01 K_U03 
K_U06 
K_U07 
K_U08 

C2 - - F1 

U_02 K_U07 
K_U09 
K_U13 

C2 - - F1 

K_01 K_K01 
K_K03 
 

C3 - - F1 

 
 
12. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności Średnia liczba godzin 
na zrealizowanie aktywności 

Spotkanie informacyjne 1 

Konsultacje 3 

Rozliczenie praktyki 1 

Suma godzin kontaktowych 5 

Praktyka zawodowa  960 



 

Suma godzin pracy własnej studenta 960 

Sumaryczne obciążenie studenta 965 

Liczba punktów ECTS za zajęcia 32 
Obciążenie studenta zajęciami kształtującymi umiejętności 
praktyczne 965 

Liczba punktów ECTS za zajęcia kształtujące umiejętności 
praktyczne 32 

 
 
 
13. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 
 
 
1. Odpowiedzialny za przedmiot:                                             Dyrektor Instytutu: 
 
 
 
 
 
Przemyśl, dnia  ………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


