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Regulamin praktyki 

dla studentów realizujących specjalizację antropologiczno-kulturową 

 

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: 

1) poszerzanie wiedzy zdobytej podczas studiów i rozwijanie umiejętności jej praktycznego 
wykorzystania; 
2) kształtowanie umiejętności niezbędnych do realizacji zadań w przyszłej pracy zawodowej; 
3) poznawanie zasad organizacji i funkcjonowania potencjalnych pracodawców; 
4) aktywizacja zawodowa studentów na rynku pracy. 
 

Założenia ogólne 

Zgodnie z zarządzeniem władz uczelnianych główne cele praktyki są określone jako poznawcze 
oraz kształcące. Służą nabyciu przez Studenta praktycznych umiejętności związanych z codziennym 
funkcjonowaniem placówek kulturalnych i obejmują udział w działaniach koncepcyjnych, planowaniu, 
tworzeniu wniosku o finansowanie działalności, przygotowaniach do wydarzeń kulturalnych itp. Celem 
praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą kulturalną, zarządzaniem grupą i 
diagnozowaniem indywidualnych potrzeb np. w trakcie przygotowania wydarzenia kulturalnego (jak 
m.in.. spotkania z wybitną postacią, warsztatów, imprez integrujących środowisko międzypokoleniowe) 
oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy teoretycznej z rzeczywistym funkcjonowaniem instytucji 
kulturalnych w działaniu praktycznym. 

 

Plan praktyki 

Szczegółowy plan praktyki opracowuje Mentor Praktykanta w obecności Praktykanta zaraz po 
zgłoszeniu się do placówki kulturalnej (lub na początku pierwszego tygodnia praktyki). Student ma 
obowiązek przedstawić harmonogram praktyki swojemu Opiekunowi Praktyk na uniwersytecie, by 
ustalić termin możliwej hospitacji prowadzonych przez niego podczas praktyki zajęć. 

        

Definicje dotyczące realizacji praktyk przez studentów KUL: 

1) praktyka – działania wykonywane przez Praktykanta w wybranej Instytucji Przyjmującej, 
umożliwiające osiągnięcie zamierzonych efektów kształcenia, realizowane w określonym czasie                  
i wymiarze;
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2) Praktykant – student studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów 
magisterskich objęty obowiązkiem realizacji praktyk wynikającym z programu studiów lub odbywający 
praktykę dodatkowo, w celu poszerzenia swoich kwalifikacji; 
4) Opiekun Praktyk – nauczyciel akademicki realizujący zajęcia dydaktyczne, wyznaczony przez 
Dziekana do prowadzenia nadzoru nad realizacją praktyk przez studentów w ramach kierunku lub 
specjalności; 
5) Instytucja Przyjmująca – podmiot lub jednostka organizacyjna, krajowa lub zagraniczna, w której 
Praktykant realizuje praktykę; 
6) Mentor Praktykanta – osoba wyznaczona przez Instytucję Przyjmującą, odpowiedzialna                            
za organizacyjny i merytoryczny nadzór nad realizowaną praktyką zgodnie z założonymi efektami 
kształcenia; 
7) deklaracja Instytucji Przyjmującej – pisemne oświadczenie Instytucji przyjmującej o gotowości 
przyjęcia Praktykanta w celu odbycia przez niego praktyki; 
8) porozumienie z Instytucją Przyjmującą – dokument określający zasady współpracy w zakresie 
organizacji i odbywania praktyk, który może mieć formę umowy ogólnej lub skierowania na praktyki 
konkretnego Praktykanta. 

 

Zakres praktyki 

W ramach dwuletniego cyklu zajęć specjalizacyjnych studenci odbywają łącznie 60 godzin 
praktyk, w równym podziale 30 godzin w cyklu rocznym (15 godzin w semestrze).  

W szczególnych wypadkach możliwe jest zrealizowanie praktyki w wymiarze 30 godzin w czasie 
jednego semestru, przy czym musi być to praktyka ciągła. 
         Praktyki odbywają się w instytucjach kultury Lublina, a w szczególnych przypadkach życiowych 
w instytucjach kultury innych miejscowości.  
 

W jej skład wchodzą 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. 
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II. o charakterze szczegółowym: 
 
Podczas odbywanych praktyk zawodowych Praktykant powinien: 

1) zapoznać się z funkcjonowaniem wybranej przez siebie Instytucji Przyjmującej, poznać jej statut             
i inne dokumenty prawne regulujące jej funkcjonowanie (m.in. jaki posiada ona charakter naukowy, 
edukacyjny, badawczy, muzealny itp., zasady finansowania Instytucji, czy wolno jej samodzielnie 
pozyskiwać fundusze na działalność); 

2) poznać kalendarz działań Instytucji;  
3) poznać zakres działalności Instytucji Przyjmującej w środowisku lokalnym; 
4) zapoznać się z zadaniami wykonywanymi przez swojego Mentora i obowiązkami, jakie Mentor mu 

wyznaczy na czas praktyki; 
5) podejmować i zrealizować w zgodzie z zasadami etyki powierzone mu zadania; 
6) przestrzegać regulamin pracy obowiązujący w miejscu odbywania praktyki. 
 
 
Ocena praktyki 
Dokonywana po zakończeniu praktyki przez Mentora Praktykanta. W dzienniku praktyk powinna się 
znaleźć stosowna opinia obejmująca ocenę poziomu pracy i zaangażowania Praktykanta. 
Ponadto Praktykant powinien zamieścić w dzienniczku praktyk krótkie sprawozdanie z uczestniczenia 
w życiu instytucji; ocenę własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli Praktykanta. 
 
Praktyka kończy się oceną wyrażoną stopniem. 
 
Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie dokładnie wypełnionego dziennika praktyk, przełożeniu 
potrzebnych dokumentów – zaświadczenia od odbyciu praktyki zawodowej oraz przedstawieniu                   
w formie pisemnej jednego z realizowanych zadań w czasie praktyki (wybór należy do Praktykanta, 
może to być opis np. pracy przy współorganizowaniu wydarzenia kulturalnego). 
 
 


