
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
Katedra Filologii Polskiej

KARTA OCENY PRAKTYKI

I. METRYCZKA

………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko studenta)

…………………………………………………………………………………………………….. – studia II stopnia
(rok studiów i semestr studiów)

Kierunek: filologia polska, specjalność: komunikowanie wizerunkowe: promocja, reklama i public relations

Termin realizacji praktyki: ………………………………………………………...……………………………

Rodzaj praktyki: praktyka zawodowa

Miejsce realizacji praktyki ………………………………………………………...……………………………

Opiekun praktyki z ramienia instytucji: …………………………………………..…………………………….

Opiekun praktyki z ramienia ANS w Tarnowie: ……………………….……………………………………..

Liczba godzin praktyki: 1) zaplanowanych ……………………… 2) zrealizowanych ………………….…

II. OCENA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ PRZEZ OPIEKUNA PRAKTYKI

Lp. Ocena efektów uczenia się w
pełni* częściowo* niedostatecznie*

1. Czy student wykazuje predyspozycje do pracy w
mediach?

2.

Czy student przejawiał zainteresowanie lokalnymi
wydarzeniami kulturalnymi, społecznymi i w miarę
własnych możliwości i kompetencji je
współtworzył?

3. Czy student dostrzegał etyczny wymiar swoich
działań zawodowych?

4.
Czy student jest gotowy do odpowiedzialnego,
samodzielnego i aktywnego podejmowania działań
zawodowych?

5.

Czy student potrafił wyszukiwać, analizować,
oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z
wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów ich
zdobywania oraz formułować na podstawie
informacji krytyczne sądy?

6.
Czy student potrafił samodzielnie zdobywać wiedzę
i rozwijać umiejętności zawodowe w sposób
zorientowany na zastosowania praktyczne?

7.
Czy student potrafił planować i realizować
przydzielone mu zadania o charakterze
organizacyjnym?

8. Czy student potrafił skutecznie porozumiewać się w
różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych?

9.

Czy student potrafił zastosować w praktyce zasady
przygotowania materiałów dziennikarskich
(nagranie, montaż, edytorskie opracowania tekstu
itp.)?

10. Czy student potrafił posługiwać się podstawowymi
programami komputerowymi i bazami danych?

11. Czy student potrafił współdziałać i pracować w
grupie, przyjmując w niej różne role?



12. Czy student potrafił określić priorytety w pracy
zawodowej?

13.

Czy student systematycznie prowadził dziennik
praktyk, notując w nim swoje obserwacje i czy
potrafił określić własne oczekiwania wynikające ze
zdobywanych podczas praktyki doświadczeń
zawodowych?

14. Czy dziennik praktyk odzwierciedla realizowany
przez studenta program praktyki?

15. Czy student zamieścił w dzienniku praktyk
refleksję dotyczącą przebiegu praktyki?

16. Czy student systematycznie realizował
harmonogram praktyki?

* właściwe wybrać

Uwagi:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ocena praktyki**: .……………………………………………..…………………………………

…………………, dnia ……………………………… …….………………………………………
(miejscowość) (podpis opiekuna praktyki )

III. Ocena praktyki przez opiekuna praktyki w ANS

Lp. TAK NIE

1. Czy student uczestniczył w spotkaniu instruktażowym dotyczącym
organizacji praktyki?

2. Czy student czynnie uczestniczył w spotkaniu podsumowującym
zrealizowaną praktykę?

3. Czy student potrafi dokonać samooceny, uwzględniając dodatnie
i ujemne aspekty realizowanego programu praktyki?

4. Czy student potrafi dokonać oceny własnej wiedzy, umiejętności
i kompetencji przydatnych w pracy w mediach?

Uwagi:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Praktykę zaliczono.

Ocena praktyki**: .…………………….……………………………………………………………

Tarnów, dnia ……………………………… ……………………………………………………
(podpis opiekuna praktyki z ANS w Tarnowie)

** Ocena ogólna praktyki studenta wyrażona stopniem, wg skali obowiązującej w ANS w Tarnowie: 5,0 (bardzo dobry);

4,5 (plus dobry); 4,0 (dobry); 3,5 (plus dostateczny); 3,0 (dostateczny); 2,0 (niedostateczny):

(opracowanie dr Krystyna Choińska, prof. Uczelni; dr hab. Małgorzata Pachowicz, prof. Uczelni)
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