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PRAKTYKA SPECJALNOŚCIOWA – KSZTAŁCENIE LEKTORA 

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. 
 

 
Cele praktyki 

Do głównych celów praktyki zawodowej zalicza sie ̨:  

1) przygotowanie do praktycznego wykonywania zawodu,  

2) zapoznanie sie ̨ z podstawowymi aspektami pracy w firmach 

i  instytucjach będących potencjalnymi miejscami 

zatrudnienia lektora, 

3) weryfikacja w praktyce wiedzy oraz umieje ̨tności z zakresu 

dydaktyki językowej, doradztwa językowego,tworzenia 

programów kursów, doboru i preparacji stosownych 

materiałów dydaktycznych oraz ewaluacji realizacji procesu 

dydaktycznego, 

4) uświadamianie znaczenia twórczej i poszukującej postawy 

w procesie edukacyjnym oraz wzmacnianie motywacji do 

pracy zawodowej,  

5) nawia ̨zanie kontaktów zawodowych, umoz ̇liwiających 

wykorzystanie ich w momencie poszukiwania pracy.  

Miejsce odbywania praktyki 

Praktyka zawodowa powinna przebiegać w instytucjach, w których 
może w przyszłosci zostac zatrudniony lektor języka obcego.  

 
Organizacja praktyki 

 

SEMESTR LICZBA 

GODZIN 

FORMA/MIEJSCE PRAKTYKI PUNKTY 

ECTS 

III 30 W szkole językowej - obserwacyjna 1 

IV 30 W szkole językowej  - obserwacyjno-

uczestnicząca 

1 

V 30 W uczelni – obserwacyjno-uczestnicząca 1 

VI 60 W biurze współpracy z zagranicą – 

obserwacyjno-uczestnicząca 

2 



Szczegółowe zadania do realizacji podczas praktyki 

Semestr III 

Praktyka w szkole językowej (obserwacja i asysta 
dydaktyczna) 

 

• Praktyka będzie polegać na obserwacji zajęć i asystowaniu 

lektorowi w ich prowadzeniu w wybranej szkole językowej. 

Szczególną uwagę należy na tym etapie zwrócić na cele 

dydaktyczne lekcji, jej poszczególne fazy, formy pracy i formy 

socjalne oraz sposoby ewaluacji osiągnięć. 

• Na zaliczenie praktyki w tym semestrze studenci mają odbyć  

10 obserwacji lekcji i opracować 2 konspekty prowadzenia 

lekcji. 

Semestr IV 
Praktyka w szkole językowej (preparacja materiału 

dydaktycznego i prowadzenie jednostki lekcyjnej) 
 

• Praktyka będzie polegać na przygotowaniu i prowadzeniu 

lekcji z grupą oraz lekcji indywidualnej/korepetycji. Studenci 

powinni wykazywać się samodzielnością w doborze i realizacji 

materiału dydaktycznego nie mając z góry narzuconej 

ministerialnej podstawy programowej. Do ich podstawowych 

obowiązków należy przygotowanie i poprowadzenie zajęć 

dostosowanych do potrzeb i możliwości grupy.  

• Na zaliczenie praktyki w tym semestrze studenci mają 

przeprowadzić 2 lekcje w grupie i 2 lekcje indywidualne 

i przygotować do nich dokumentację w postaci konspektów 

lekcyjnych. 

 

 
Semestr V 

Praktyka w szkole wyższej (preparacja materiału 
dydaktycznego i prowadzenie lektoratu w zakresie 

języka specjalistycznego) 

• Praktyka będzie polegać na przygotowaniu i prowadzeniu 

zajęć lektoratowych z grupą oraz indywidualnych zajęć 



konsultacyjnych dla studentów z innych wydziałów w zakresie 

języka specjalistycznego.  

• Na zaliczenie praktyki w tym semestrze studenci mają 

przygotować i przeprowadzić 2 zajęcia lektoratowe w grupie 

oraz 2 konsultacje indywidualne i przygotować do nich 

dokumentację w postaci konspektów lekcyjnych (do zajęć 

lektoratowych) oraz sprawozdań (z przeprowadzonych 

konsultacji). 

 
Semestr VI 

Praktyka w szkole wyższej ( przygotowanie i prowadzenie 

działalności organizacyjnej w obszarze wymiany 
międzynarodowej) 

 

• Praktyka będzie polegać na przygotowaniu i prowadzeniu 

działalności organizacyjnej, m.in. wymiana międzynarodowa, 

opieka nad studentami i gośćmi zagranicznymi, asysta przy 

organizowaniu konferencji, prowadzenie korespondencji 

w języku obcym itp.  

• Na zaliczenie praktyki w tym semestrze studenci mają się 

wykazać udokumentowanymi (sprawozdania, kopie 

prowadzonej korespondencji z ośrodkami zagranicznymi) 

działaniami organizacyjnymi na Uczelni. 

Zaliczenie praktyki 

W celu zaliczenia praktyk student powinien  

1) przedstawić: 

- sprawozdanie z odbytej praktyki zatwierdzone przez opiekuna 

praktyk w szkole językowej/instytucji (po każdym semestrze 

praktyk)  

- dziennik praktyk (po każdym semestrze praktyk)  

- porfolio wszystkich samodzielnie opracowanych i przygotowanych 

materiałów (konspekty, karty obserwacyjne, raporty) 

- 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 firmie/istytucji, 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 

 

 

 


