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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Instytucje kultury

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Ins�tu�ons of culture

Kierunek studiów filologia polska

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopień, magisterskie

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne

Dyscyplina literaturoznawstwo

Język wykładowy polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr Monika Szabłowska-Zaremba

Forma zajęć (katalog

zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład

1+1

konwersatorium

ćwiczenia

laboratorium

warsztaty

seminarium

proseminarium

lektorat

praktyki 15+15 I, II

zajęcia terenowe

pracownia dyplomowa

translatorium

wizyta studyjna

Wymagania wstępne Praktyki są skierowane do studentów specjalizacji antropologiczno-
kulturowej KUL.

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

Celem praktyk, zgodnie z Zarządzeniem nr ROP-0101-116/17 Rektora Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad organizacji i 
odbywania praktyk obowiązkowych i nadobowiązkowych na studiach wyższych na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, jest w szczególności:
C1.  poszerzanie wiedzy zdobytej podczas studiów i rozwijanie umiejętności jej praktycznego 
wykorzystania;
C2.  kształtowanie umiejętności niezbędnych do realizacji zadań w przyszłej pracy zawodowej;
C3.  poznawanie zasad organizacji i funkcjonowania potencjalnych pracodawców;
C4.  aktywizacja zawodowa studentów na rynku pracy.
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych

Symbol Opis efektu przedmiotowego
Odniesienie do

efektu kierunkowego

WIEDZA

W01 Student dysponuje uporządkowaną wiedzą szczegółową z 
zakresu analizy i interpretacji dawniejszych oraz współczesnych 
tekstów kultury, i praktyki dyskursu medialnego, potrafi 
wartościować i problematyzować zagadnienia związane z 
międzykulturowością oraz wielokulturowością,

K_W09

W02 Student dysponuje pogłębioną wiedzą o funkcjonowaniu 
instytucji kultury oraz dobrze orientuje się we współczesnym 
życiu kulturalnym.

K_W12

UMIEJĘTNOŚCI

U01 Student potrafi wyszukiwać i wykorzystywać narzędzia 
technologii informacyjnej,

K_U03

U02 Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać swoje 
umiejętności zawodowe, a także wykorzystuje nabyte 
kompetencje, by kierować zespołem jako lider,

K_U08

U03 Student zdobywa pogłębione umiejętności w posługiwaniu się 
pojęciami przypisanymi do nauk kulturoznawczych.

K_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K01 Student przewiduje społeczne skutki działań podejmowanych 
na niwie kultury i zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności za jej 
przedstawianie, ocenę i animację,

K_K05

K02 docenia znaczenie profesjonalizmu i etycznych aspektów 
działań w zakresie organizacji życia kulturalnego oraz aktywnie 
propaguje takie zachowania, korzystając z wiedzy specjalistów.

K_K04

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

Treści programowe przedmiotu
Podczas praktyki należy podjąć następujące działania:
I. o charakterze ogólnym
Podczas odbywanych praktyk zawodowych Praktykant powinien:
1) zapoznać się ze specyfiką środowiska zawodowego i charakterem powierzonej mu pracy;
2) poszerzać zdobytą podczas zajęć dydaktycznych wiedzę zorientowaną na jej praktyczne 
zastosowania w wybranej sferze działalności zawodowej;
3) poznać cele działania, sposoby organizacji i funkcjonowania instytucji związanych z wybraną sferą
działalności zawodowej (zasady organizacji pracy, podział kompetencji, procedury oraz proces 
planowania pracy i kontroli);
4) stosować w praktyce nabytą wiedzę na potrzeby konkretnego miejsca odbywania praktyk;
5) zdobywać podstawowe doświadczenie zawodowe i zapoznawać się z wymogami etycznymi
związanymi z wykonywaną praca zawodową;
6) osiągnąć założone efekty kształcenia, wynikające z programu studiów.

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się
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Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA

W01 Praca pod kierunkiem dziennik praktyk dziennik praktyk

W02 Praca pod kierunkiem dziennik praktyk dziennik praktyk

UMIEJĘTNOŚCI

U01 Ćwiczenia laboratoryjne dziennik praktyk dziennik praktyk

U02 Ćwiczenia laboratoryjne dziennik praktyk dziennik praktyk

U03 Ćwiczenia praktyczne dziennik praktyk dziennik praktyk

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K01 Ćwiczenia praktyczne dziennik praktyk dziennik praktyk

K02 Ćwiczenia praktyczne dziennik praktyk dziennik praktyk

VI. Kryteria oceny, wagi…

Oddanie uzupełnionych dokumentów dotyczących odbytej praktyki (deklaracja przyjęcia Studenta na 

praktykę, umowa o organizację praktyki studenckiej, zaświadczenie o odbyciu praktyki) wraz z 

pisemną ocenę Mentora Praktykanta.

Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem Semestr I – 2, semestr II - 2

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta Semestr I- 30, semestr II - 30

VII. Literatura

Literatura podstawowa

Dostosowana do indywidualnych potrzeb Studentów.

Literatura uzupełniająca

Dostosowana do indywidualnych potrzeb Studentów.


