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PRAKTYKA SPECJALNOŚCIOWA – JĘZYK NIEMIECKI 

Ogólne zasady oraz tryb odbywania i zaliczania praktyk 
zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 

określa „Regulamin studenckich praktyk zawodowych” 
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 148/2021 Rektora PWSZ  

w Koninie z dnia 24 listopada 2021 r. 

 

Celem praktyki specjalnościowej jest: 

1. kształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na 
studiach, 

2. poznanie organizacji, struktur i sposobu funkcjonowania 

instytucji/ przedsiębiorstw/ organizacji, w których 
wykorzystuje się język niemiecki w codziennym 

funkcjonowaniu 

3. wdrożenie do pracy w zespole oraz odpowiedzialności za 

powierzone zadania, 

4. pobudzenie aktywności zawodowej studentów. 

 

Miejsce odbywania praktyki 

Praktyka zawodowa powinna przebiegać w instytucjach, w których 

posługiwanie się językiem obcym (NIEMIECKIM) wynika 

z  odziennych zadań danej instytucji. 

 

Organizacja praktyki 
 

SEMESTR LICZBA 

GODZIN 

FORMA/MIEJSCE PRAKTYKI PUNKTY 

ECTS 

III 30 Wewnętrzna na uczelni/grupowa -

obserwacyjna 

1 

IV 30 W firmie lub instytucji - obserwacyjna 1 

V 30 W firmie lub instytucji – 

obserwacyjno/uczestnicząca 

1 

VI 60 W firmie lub instytucji - uczestnicząca 2 

 

  



UWAGI: 

a) w każdym semestrze praktyka powinna odbywać się 

w innej firmie/instytucji 

b) miejsca praktyk zawodowych są proponowane przez Uczelnię, 

jednakże studenci mają możliwość zgłaszania własnych propozycji; 

zobowiązani są wtedy dostarczyć krótki opis firmy/instytucji, na 
podstawie którego, po weryfikacji, menedżer kierunku zatwierdza 

wybór miejsca praktyki. 

 

Szczegółowe zadania do realizacji podczas praktyki 

 

SEMESTR III – 30h  

20 h – przygotowanie studentów do odbywania praktyki 

specjalnościowej w przedsiębiorstwach. Zajęcia odbywają się na 

Uczelni i mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi 
informacjami dotyczącymi funkcjonowania przedsiębiorstwa. W tym 

celu Uczelnia organizuje dla studentów: 

• Warsztaty mające na celu zaznajomienie studentów 

z podstawową terminologią (w języku niemieckim) 
wykorzystywaną w codziennym funkcjonowaniu firmy, a także 

z podstawami przygotowywania formalnej korespondencji 
firmowej (maile informacyjne, zapytania ofertowe, inne). 

Warsztaty prowadzi wykładowca akademicki z ramienia 
Uczelni. 

• Spotkania z potencjalnymi pracodawcami 

10h – (praktyki w instytucjach/przedsiębiorstwach/organizacjach): 
obserwacja i zapoznanie się ze strukturą i funkcjonowaniem 

instytucji/przedsiębiorstwa/organizacji, w której język niemiecki 

wykorzystywany jest do codziennego funkcjonowania. Plan pracy 
powinien być tak ułożony, aby studenci mogli się zapoznać, w miarę 

możliwości z różnymi działami przedsiębiorstwa. 

Student zapoznaje się ze strukturą organizacyjną danej firmy oraz 
asystuje w codziennych, standardowych obowiązkach opiekuna 

praktyk, biernie uczestniczy w wykonywaniu powierzonych 
zadań/prac pracowników poszczególnych działów 

 

 



SEMESTR IV – 30h 

 

Praktyka odbywa się w przedsiębiorstwach/ instytucjach/ 

organizacjach. Studenci zapoznają się z organizacją pracy w danej 
jednostce oraz zostają wdrożeni do wykonywania najbardziej 

elementarnych zadań z wykorzystaniem języka niemieckiego.  

Studenci: 

1. zapoznają się z zasadami funkcjonowania 

przedsiębiorstwa/instytucji/organizacji, jego/jej strukturą oraz 
podstawowymi zadaniami poszczególnych pracowników 

związanych z wykorzystywaniem języka niemieckiego do 
codziennej pracy. 

2. w miarę możliwości uczestniczą w posiedzeniach zespołów, 
komisji spotkaniach z klientem i innych wydarzeniach 

związanych z życiem przedsiębiorstwa/instytucji/organizacji,  

3. obserwują zachowania pracowników w środowisku grupowym, 

obserwują język i sposoby komunikacji pracownika 

w kontaktach z klientem/petentem niemieckojęzycznym 
i innymi pracownikami. 

4. zapoznają się z niemieckojęzyczną korespondencją firmową 
(maile, oferty, wezwania do zapłaty, inne), drogami kontaktu 

z klientem niemieckojęzycznym (maile, rozmowy telefoniczne, 
rozmowy bezpośrednie) oraz sposobami rozwiązywania 

problemów wynikających z codziennej pracy z klientem 
niemieckojęzycznym (odpowiedzi na reklamacje, zażalenia) 

5. pod nadzorem opiekuna praktyk biorą udział w przygotowaniu 
podstawowej korespondencji mailowej oraz wykonywaniu 

najbardziej elementarnych zadań związanych 
z wykorzystaniem języka niemieckiego 

w przedsiębiorstwie/organizacji/instytucji. 

 

SEMESTR V – 30h 

Praktyka odbywa się w przedsiębiorstwach/ instytucjach/ 
organizacjach. Studenci zapoznają się z organizacją pracy w danej 

jednostce oraz zostają wdrożeni do wykonywania różnorodnych 
zadań z wykorzystaniem języka niemieckiego. Opiekun praktyk 

nadzoruje, służy pomocą i wspiera studentów w wykonywaniu 

powierzonych zadań. 

 



Studenci: 

1. zapoznają się z zasadami funkcjonowania 
przedsiębiorstwa/instytucji/organizacji, jego/jej strukturą oraz 

podstawowymi zadaniami poszczególnych pracowników 
związanych z wykorzystywaniem języka niemieckiego do 

codziennej pracy, 

2. w miarę możliwości uczestniczą w posiedzeniach zespołów, 

komisji spotkaniach z klientem i innych wydarzeniach 
związanych z życiem przedsiębiorstwa/instytucji/organizacji,  

3. obserwują zachowania pracowników w środowisku grupowym, 

obserwują język i sposoby komunikacji pracownika 
w kontaktach z klientem/petentem niemieckojęzycznym 

i niemieckojęzycznymi pracownikami. Pod nadzorem i przy 
wsparciu opiekuna praktyk próbują wykorzystać język 

niemiecki do kontaktów z klientem/petentem 
niemieckojęzycznym. 

4. zapoznają się z niemieckojęzyczną korespondencją firmową 
(maile, oferty, wezwania do zapłaty, inne), drogami kontaktu 

z klientem niemieckojęzycznym (maile, rozmowy telefoniczne, 
rozmowy bezpośrednie) oraz sposobami rozwiązywania 

problemów wynikających z codziennej pracy z klientem 
niemieckojęzycznym (odpowiedzi na reklamacje, zażalenia)  

5. pod nadzorem i przy wsparciu opiekuna praktyk biorą udział 
w  wykonywaniu zadań o różnym stopniu trudności 

związanych z wykorzystaniem języka niemieckiego 

(przygotowanie niemieckojęzycznej korespondencji firmowej, 
materiałów promocyjnych firmy, tłumaczenia podstawowych 

dokumentów firmy itd.)  

SEMESTR VI – 60 h 

Praktyka odbywa się w przedsiębiorstwach/ instytucjach/ 

organizacjach. Studenci zapoznają się z organizacją pracy w danej 
jednostce oraz starają się samodzielnie wykonywać różnorodne 

zadania z wykorzystaniem języka niemieckiego, przygotowując się 
tym samym do przyszłej pracy zawodowej i przejęcia całkowitej 

odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań. 

Studenci są zobligowani do planowania samodzielnego i pod 
nadzorem etapów pracy codziennej, tygodniowej, okresowej, 

organizacji pracy zgodnie z założeniami przedsiębiorstwa, 
komunikacji z klientem, petentem w języku niemieckim oraz do 

wykorzystywania w pracy nowoczesnych technologii 

informacyjnych. 

 



Studenci: 

1. zapoznają się z zasadami funkcjonowania 
przedsiębiorstwa/instytucji/organizacji, jego/jej strukturą oraz 

podstawowymi zadaniami poszczególnych pracowników 
związanych z wykorzystywaniem języka niemieckiego do 

codziennej pracy. 

2. w miarę możliwości uczestniczą w posiedzeniach zespołów, 

komisji spotkaniach z klientem i innych wydarzeniach 
związanych z życiem przedsiębiorstwa/instytucji/organizacji,  

3. obserwują zachowania pracowników w środowisku grupowym, 

obserwują język i sposoby komunikacji pracownika 
w kontaktach z klientem/petentem niemieckojęzycznym 

i niemieckojęzycznymi pracownikami. Samodzielnie próbują 
wykorzystać język niemiecki do kontaktów 

z klientem/petentem niemieckojęzycznym. 

4. zapoznają się z niemieckojęzyczną korespondencją firmową 

(maile, oferty, zamówienia, wezwania do zapłaty, inne), 
drogami kontaktu z klientem niemieckojęzycznym (maile, 

rozmowy telefoniczne, rozmowy bezpośrednie) oraz 
sposobami rozwiązywania problemów wynikających 

z codziennej pracy z klientem niemieckojęzycznym 
(odpowiedzi na reklamacje, zażalenia, problemy logistyczne, 

inne)  

5. pod nadzorem opiekuna praktyk biorą czynny udział 

w wykonywaniu zadań o różnym stopniu trudności związanych 

z wykorzystaniem języka niemieckiego. Samodzielnie 
przygotowują niemieckojęzyczną korespondencję firmową, 

materiały promocyjne firmy, biorą udział w tłumaczeniu coraz 
bardziej kompleksowych dokumentów firmy.  

6. do wykonywania powierzonych zadań wykorzystują 
nowoczesne technologie informacyjne oraz sprzęt biurowy 

niezbędne do oczekiwanego wykonania przydzielonych 
obowiązków służbowych. 

 

Zaliczenie praktyki 

W celu zaliczenia praktyk student powinien  

1) przedstawić: 

- sprawozdanie z odbytej praktyki zatwierdzone przez opiekuna 

praktyk w firmie/instytucji (po każdym semestrze praktyk)  

- dziennik praktyk (po każdym semestrze praktyk)  



- porfolio wszystkich prac i zadań tłumaczeniowych (po każdym 

semestrze praktyk) 

- arkusz samooceny (po ostatnim semestrze praktyk) 

2) odbyć rozmowę indywidualną z Menedżerem kierunku (po 

ostatnim semestrze praktyk). 

Menedżer kierunku spełnia rolę opiekuna praktyk ze strony 

Uczelni :  

Do obowiązków menedżera kierunku należy: 

• instruktaż i pomoc merytoryczna studentom, nad którymi 

sprawuje opiekę,  

• wspieranie i uzgadnianie z opiekunami zajęć praktycznych 

studentów 

• ewaluacja przebiegu praktyk na poszczególnych etapach ich 

odbywania 

• udzielanie (w czasie przewidzianym na konsultacje) 

instruktażu studentom  

• odbycie indywidualnej rozmowy ze studentem 

podsumowującej odbytą praktykę 

• weryfikacja osiągniętych efektów kształcenia dla przedmiotu 

„praktyka kierunkowa” 

• wystawienie oceny podsumowującej praktykę. 

  Obowiązkiem  opiekuna  praktyk z ramienia placówki jest: 

• Obserwacja zachowania studentów w czasie pobytu 

w zakładzie, zwrócenie uwagi m.in. na: punktualność, 

aktywność, zainteresowanie pracą, kulturę osobistą, 

umiejętność nawiązywania kontaktu  

• Udostępnienie do wglądu dokumentacji pracy  

• potwierdzenie w dzienniczku praktyk zawodowej obecności 

studentów na praktyce, 

• Przygotowanie  i przekazanie do Wydziału Nauk 

Humanistycznych i Społecznych  opinii z oceną dotyczącą 

studenta odbywającego praktykę – w arkuszu sprawozdania 

z praktyki 

 


