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Program praktyk dla kierunku cywilizacja zachodnioeuropejska 

 

 

Student odbywający praktyki zawodowe w ramach kierunku cywilizacja zachodnioeuropejska 

nabywa kompetencje w trzech komplementarnych względem siebie obszarach: wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych. Zapewnienie właściwych standardów należy do 

Władz instytucji w której student odbywa praktykę. 

 

I Wiedza 

Student nabywa: 

- znajomość struktury organizacyjnej jednostki w której odbywa praktykę zawodową 

- znajomość zasad  bezpieczeństwa i higieny pracy w danej instytucji 

- znajomość podstawy prawnej na której jest oparta działalność instytucji 

- znajomość zasad rządzących przepływem informacji w danej instytucji 

- znajomość misji, założeń i zasad pracy w instytucji w której odbywa praktykę 

- znajomość podstawowej terminologii, którą operują pracownicy instytucji 

- znajomość zasad etycznych właściwych pracownikom danej instytucji (np. etyka 

dziennikarska) 

 

II Umiejętności 

Student potrafi: 

- wykorzystać nabytą wiedzę z zakresu cywilizacji zachodnieuropejskiej w celu prezentacji jej 

dorobku historyczno-kulturowego w instytucji w której odbywa praktykę 

- wykonywać podstawowe zadania należące do pola działania instytucji (na różnych 

stanowiskach) 

- wymienić i przedstawić podstawowe formy promocji wiedzy o cywilizacji Zachodu w danej 

instytucji 

- korzystać z różnych kanałów i technik komunikacyjnych, w celu skutecznego 

porozumiewania się z potencjalnymi odbiorcami wiedzy związanej z dziedzictwem 

zachodnieuropejskiego kregu kulturowego 

- kreatywnie podejść do rozwiązania problemu  

 

 

III Kompetencje społeczne  



 2 

Student nabywa:  

- umiejętność współpracy w grupach badawczych i grupach roboczych w celu rozwiązywania  

określonych zadań 

- umiejętność nawiązywania kontaktu z  instytucjami zajmującymi się promocją dziedzictwa 

cywilizacji Zachodu 

- umiejętność dostosowania się do etykiety rządzącej daną instytucją  

- zdolność do uczestnictwa w działaniach edukacyjnych i promocyjnych związanych  

z upamiętnianiem osób, wydarzeń i procesów dotyczących historii i kultury krajów 

zachodnioeuropejskich 

- zdolność do wykorzystania języków obcych w celu nawiązywania i przygotowywania 

różnorodnych działań badawczych i popularyzatorskich (realizowanych we współpracy danej 

instytucji z jednostkami partnerskimi) 

- zdolność do nawiązywania współpracy i udzielania konsultacji naukowych administracji 

rządowej i samorządowej oraz grupom organizującym kontakty naukowe, kulturalne  

i gospodarcze z krajami Europy Zachodniej 

 

W czasie praktyk student powinien mieć możliwość wykonywania wszelkich zadań istotnych 

dla pogłębienia wiedzy na temat działalności instytucji pod okiem opiekuna praktyk.  Ma się 

to odbywać zgodnie ze szczegółowym planem zajęć.  

 

 


