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Program studenckich praktyk zawodowych dla kierunku 

 Nowe media i e-biznes studia stacjonarne 2022/2023 

Specjalność: E-biznes  

 

I. Cele studenckiej praktyki zawodowej 

 

Celem studenckiej praktyki zawodowej jest  wprowadzenie do pracy w zawodach związanych z Nowymi 
mediami i e-biznesem, kształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w 
praktyce, zdobywanie doświadczenia w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych, 
kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów praktycznych, poznanie praktyki pracy w tzw. branży 
internetowej (podmioty prowadzące działalność gospodarczą: produkcyjną, handlową, usługową lub inną, w 

których wykorzystywane są narzędzia - systemy, programy, usługi internetowe, w tym m.in. kanały w mediach 
społecznościowych oraz strony i sklepy internetowe - z zakresu e-biznesu), kształcenie wysokiej kultury 
zawodowej. 

  

II. Efekty uczenia się (przedmiotowe) 

 

Wiedza 

 

• W1 - absolwent zna i rozumie w stopniu podstawowym normy, cele i reguły funkcjonujące w agencjach 
marketingowych oraz komórkach - firm i instytucji - prowadzących działania z zakresu komunikacji 

marketingowej w Internecie. (K_W05) 

• W2 - absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym sposoby realizacji zadań, normy, procedury i 

dobre praktyki, wykorzystywane w działalności związanej z e-biznesem. (K_W09) 

• W3 - absolwent zna i rozumie w stopniu podstawowym zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, panujące w 

ramach różnych sferach działalności wykonywanych w ramach e-biznesu. (K_W10) 

• W4 - absolwent zna i rozumie w stopniu podstawowym różne możliwości prowadzenia firmy w Internecie 

lub z wykorzystaniem Internetu oraz wie, jak je rozwijać poprzez wykorzystanie nowych technologii. (K_W11) 

 

Umiejętności 
 

• U1 - absolwent dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym podczas zajęć na uczelni oraz w ramach praktyk 

zawodowych potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg różnych procesów oraz zjawisk występujących w 
ramach działalności związanej z prowadzeniem biznesu internetowego. (K_U03) 

• U2 - absolwent potrafi na wysokim poziomie prowadzić komunikację marki w Internecie z 

wykorzystaniem specjalistycznego języka, a także w sposób spójny i precyzyjny komunikować się ze 
współpracownikami, wykorzystując przy tym różne nowoczesne kanały i techniki komunikacyjne zarówno w 
języku polskim i obcym (K_U07) 

• U3 - absolwent potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur, dobrych praktyk i narzędzi, w tym 
nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych do realizacji zadań i rozwiązywania problemów związanych z 
zakładaniem i prowadzeniem firmy w Internecie (K_U08) 

• U4 - absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować typowe projekty związane e-biznesem, a także 
analizuje, ocenia i wdraża proponowane rozwiązania problemów ramach działalności firm prowadzących swoje 
działania w Internecie. (K_U09) 

 

Kompetencje społeczne 

 

• K1 - absolwent jest gotów do określenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności przydatnych w działalności 
e-biznesu, dokonując krytycznej samooceny tego co już wie i doskonalenia tego, co już umie. (K_K01) 

• K2 - absolwent jest gotów do realizowania projektów e-biznesowych w oparciu o posiadaną wiedzę, 
odpowiednio określać priorytety, a w razie potrzeby zasięgać rad ekspertów. (K_K02) 

• K3 - absolwent jest gotów by pracować na różnych stanowiskach związanych z branżą internetową, 

zachowuje się w sposób profesjonalny, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy pojawiające się w ramach 
działalności e-biznesowej, przestrzegając zasad etyki zawodowej (K_K04) 

• K4 - absolwent jest gotów do wykorzystania nowych mediów w ramach uczestnictwa w przygotowaniu 

projektów społecznych, uwzględniając uwarunkowania prawne, ekonomiczne, polityczne i kulturowe (K_K05) 

 



III Program praktyki zawodowej (godziny realizowane w ramach praktyk traktowane są jak godziny 
dydaktyczne – 45 min.) 

 

 

WAŻNE: aby zaliczyć praktykę student musi zrealizować ponad 50% zadań przypisanych do danego efektu 

uczenia się co najmniej raz (w jednym semestrze). Zadania zlecone do realizacji pod opieką zakładowego 

opiekuna praktyk mogą nieznacznie odbiegać od wymienionych poniżej, lecz muszą realizować zakładane 
efekty, co weryfikuje uczelniany opiekun praktyk. 

 

Efekty 

uczenia się 

Zadania do realizacji Wymiar/Se

mestr 

I. Cześć ogólna (wspólna dla wszystkich specjalności) 280 godzin 

 

 

 

 

W1 

 

• Student zapoznał się z warunkami funkcjonowania podmiotu - profilu 

działalności, formie prawnej, branży, sektorze. 

• Student zapoznał się z celami, regułami oraz typowymi czynnościami 
wykonywanymi w podmiocie 

• Student poznał strukturę organizacyjną podmiotu oraz zakresy czynności na 
różnych stanowiskach 

• Student poznał kulturę organizacyjną podmiotu 

 

Semestr II 

 

 

W3 

 

 

• Student zapoznał się z przepisami BHP podmiotu 

• Student zapoznał się ze stanowiskiem pracy oraz ryzykami na nim 

występującymi 
• Student zapoznał się z przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi 

Semestr II 

 

 

W4 

 

• Student zapoznał się z podmiotami konkurencyjnymi 

• Student zapoznał się z listą oraz profilem działalności partnerów podmiotu 

• Student poznał potrzeby grupy docelowej instytucji/przedsiębiorstwa 
Semestr II 

 

 

 

 

U3 

 

• Student obsługiwał posiadane przez firmę urządzenia informatyczne  

• Student korzystał ze specjalistycznego oprogramowania biurowego lub 

rozwiązań dostępnych w postaci narzędzi internetowych wykorzystywanych 

w firmie/instytucji (min. arkuszy kalkulacyjnych, edytorów tekstu) 

• Student korzystał ze specjalistycznego oprogramowania i systemów 
wykorzystywanych w ramach działalności (np. oprogramowanie graficzne, 

systemy CMS) 

 

Semestr II 

 

 

K1 

 

• Student wskazał swoje mocne i słabe strony 

• Student realizował różne zadania związane z nowymi mediami i e-biznesem, a 

następnie raportował je i omawiał z zakładowym opiekunem praktyk 

• Student porównywał realizowane projekty do projektów wzorcowych 

Semestr II 

II. 

 

Część szczegółowa związana z daną specjalnością 
 

Zalecane instytucje: 

Praktyka powinna odbywać się w agencjach marketingowych, sklepach internetowych 

oraz podmiotach prowadzących działalność gospodarczą: produkcyjną, handlową, 
usługową lub inną, w których do prowadzenia działalności wykorzystywane są 
narzędzia internetowe. 

 

 

680 godzin 

 

 

 

 

• Student zapoznał się z warunkami funkcjonowania podmiotu - profilu 

działalności, formie prawnej, branży, sektorze. 

 

 

Od semestru 



W1 • Student zapoznał się z celami, regułami oraz typowymi czynnościami 
wykonywanymi w podmiocie 

• Student poznał strukturę organizacyjną podmiotu oraz zakresy czynności na 
różnych stanowiskach 

• Student poznał kulturę organizacyjną podmiotu 

 

III 

 

 

 

 

W2 

 

 

 

• Student przygotował prezentację z ofertą dla klienta 

• Student przygotował instrukcję do wykonywania dowolnego zadania 

związanego z prowadzeniem sklepu internetowego  

• Student przygotował audyt strony internetowej lub sklepu internetowego z 

odniesieniem do jego mocnych i słabych stron 

 

Od semestru 

V 

 

 

W3 

 

• Student zapoznał się z przepisami BHP podmiotu 

• Student zapoznał się ze stanowiskiem pracy oraz ryzykami na nim 

występującymi 
• Student zapoznał się z przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi 

 

Od semestru 

III 

 

 

W4 

 

• Student zapoznał się z podmiotami konkurencyjnymi 

• Student zapoznał się z listą oraz profilem działalności partnerów podmiotu 

• Student poznał potrzeby grupy docelowej instytucji/przedsiębiorstwa  

 

Od semestru 

III 

 

 

 

 

 

 

U1 

 

 

 

• Student przeprowadził analizę konkurencji  

• Student przeprowadził analizę grupy docelowej 

• Student przeprowadzał analizy strategiczne (np. SWOT, Macierz BCG, Mapa 

grup strategicznych) 

• Student dokonał analizy porównawczej działań z zakresu marketingu 
internetowego firmy/instytucji, w której odbywa praktykę z konkurentami  

• Student odszukał i poprawił błędy widoczne na stronie sklepu internetowego 

• Student obsługiwał narzędzia analityczne np. Google Analytics, Google 

Trends, Google Search Console, Senuto, Brand24 i inne oraz dokonywał na 
ich podstawie analiz. 

• Student analizował wyniki kampanii w mediach społecznościowych 

• Student obliczał efektywność działań marketingu internetowego (m.in. CPC, 

CTR, ROS, ROI) 

 

Od semestru 

III 

 

 

 

 

 

 

 

U2 

 

• Student przygotował koncepcję komunikacji marki w mediach 
społecznościowych 

• Student tworzył opisy do publikacji w mediach społecznościowych 

• Student tworzył treści na strony/sklepy internetowe 

• Student opracował hasła reklamowe 

• Student zaprojektował i dodał post w mediach społecznościowych 

• Student poszerzał zasięgi marki dzięki wykorzystaniu obcojęzycznych 
hashtagów odpowiadających publikowanej treści 

• Student wykorzystywał obcojęzyczne narzędzia internetowe wspierające 
prowadzenie komunikacji marketingowej 

• Student prowadził działania z zakresu pozycjonowania stron internetowych 

(SEO) 

 

Od semestru 

V 

 

 

 

U3 

 

• Student obsługiwał posiadane przez firmę urządzenia informatyczne  

• Student korzystał ze specjalistycznego oprogramowania biurowego lub 

rozwiązań dostępnych w postaci narzędzi internetowych wykorzystywanych 

Od semestru 

III 



w firmie/instytucji (min. arkuszy kalkulacyjnych, edytorów tekstu) 

• Student korzystał ze specjalistycznego oprogramowania i systemów 
wykorzystywanych w ramach działalności (np. oprogramowanie graficzne, 

systemy CMS) 

 

 

 

 

U4 

 

• Student samodzielnie prowadził stronę/profil w mediach społecznościowych 

• Student skonfigurował kampanię reklamową w Google Ads lub Facebook Ads 

• Student zoptymalizował stronę internetową pod kontem wyszukiwarek 

internetowych 

• Student samodzielnie dodawał produkty do sklepu internetowego oraz 

przeprowadzał ich optymalizację 

• Student dokonał integracji strony/sklepu internetowego z narzędziem 
zewnętrznym (np. podłączenie Google Analytics, instalacja wtyczki 

Wordpress) 

 

Od semestru 

IV 

 

 

 

K1 

 

• Student wskazał swoje mocne i słabe strony 

• Student realizował różne zadania związane z nowymi mediami i e-biznesem, a 

następnie raportował je i omawiał z zakładowym opiekunem praktyk 

• Student porównywał realizowane projekty do projektów wzorcowych 

 

Od semestru 

III 

 

 

K2 

 

• Student prosił o pomoc i wyjaśnienie w zakresie zadań, z którymi nie mógł 
poradzić sobie samodzielnie 

• Student współpracował z doświadczonymi pracownikami przy realizacji zadań 

• Student poszukiwał informacji w internecie, pomocnych w rozwiązaniu 
problemu, który napotkał 

 

Od semestru 

III 

 

 

K3 

 

• Student odnosił się do współpracowników z szacunkiem 

• Student odpowiednio postrzegał granice etyki zawodowej 
• Student brał udział w szkoleniach wewnętrznych 

• Student brał udział w spotkaniach z pracownikami zajmującymi różne 
stanowiska 

 

Od semestru 

IV 

K4 

• Student przygotował koncepcję konkursu w mediach społecznościowych 

• Student promował akcję charytatywną w Internecie 

• Student opracował koncepcję powiązania działalności e-biznesowej z wybraną 

instytucją społeczną 

Od semestru 

V 

 

IV Forma zaliczenia studenckiej praktyki zawodowej 

Przebieg praktyk jest udokumentowany w postaci konspektów/notatek w Dzienniku Praktyk oraz „Opinii 
o praktyce zawodowej odbytej przez studenta/słuchacza Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku” 

(dokumenty są dostępne na stronie internetowej Uczelni www.puz.wloclawek.pl w zakładce "Praktyki 
zawodowe”), potwierdzonych przez zakład pracy, w którym będzie odbywała się studencka praktyka zawodowa. 

Opiekun studenckiej praktyki zawodowej w wybranym zakładzie pracy wystawia opinię o przebiegu praktyki 

zawodowej w oparciu o zadania realizowane zgodnie z listą zadań do realizacji i odpowiadającym im efektom 
uczenia się.  

Nauczyciel akademicki będący opiekunem studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku, po zakończeniu praktyki w wyznaczonym terminie dokonuje weryfikacji efektów uczenia się 
(zgodnie z Załącznikiem nr 10 do Regulaminu praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i staży w Państwowej 
Uczelni Zawodowej we Włocławku), potwierdzonej wpisem do protokołu, na podstawie informacji o przebiegu 

praktyki i opinii wydanej przez opiekuna praktyki w zakładzie pracy oraz na podstawie własnej opinii wynikającej 
z obserwacji przebiegu i sposobu udokumentowania zrealizowanej praktyki zawodowej przez studenta. 

http://www.puz.wloclawek.pl/


 

 

Program studenckich praktyk zawodowych dla kierunku  

Nowe media i e-biznes studia stacjonarne 2022/2023 

Specjalność: Media i komunikacja społeczna  

 

 

I. Cele studenckiej praktyki zawodowej 

 

Celem studenckiej praktyki zawodowej jest  wprowadzenie do pracy w zawodach związanych z Nowymi 
mediami i e-biznesem, kształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w 
praktyce, zdobywanie doświadczenia w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych, 

kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów praktycznych, poznanie praktyki pracy związanej z 
komunikowaniem społecznym poprzez nowe media (podmioty prowadzące działalność gospodarczą: produkcyjną, 
handlową, usługową lub inną, w których nowe media wykorzystywane są do komunikowania się z otoczeniem oraz 
przekazywania informacji – portale informacyjne, agencje Public Relations, telewizje internetowe itd.), kształcenie 
wysokiej kultury zawodowej. 

 

 II. Efekty uczenia się (przedmiotowe) 

 

Wiedza 

 

• W1 - absolwent zna i rozumie w stopniu podstawowym normy, cele i reguły funkcjonujące w mediach 

internetowych oraz komórkach - firm i instytucji - prowadzących działania z zakresu komunikacji 

społecznej. (K_W05) 

• W2 - absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym sposoby realizacji zadań, normy, procedury i 

dobre praktyki, wykorzystywane w działalności związanej z mediami i komunikacją społeczną. (K_W09) 

• W3 - absolwent zna i rozumie w stopniu podstawowym zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, panujące w 

ramach różnych sferach działalności wykonywanych w mediach. (K_W10) 

• W4 - absolwent zna i rozumie w stopniu podstawowym różne możliwości prowadzenia działalności 
gospodarczej z wykorzystaniem mediów internetowych oraz wie, jak je rozwijać poprzez wykorzystanie 

nowych technologii. (K_W11) 

 

Umiejętności 
 

• U1 - absolwent dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym podczas zajęć na uczelni oraz w ramach praktyk 

zawodowych potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg różnych procesów oraz zjawisk 

występujących w ramach działalności związanej z mediami i komunikowaniem społecznym. (K_U03) 

• U2 - absolwent potrafi na wysokim poziomie tworzyć komunikaty medialne z wykorzystaniem 

specjalistycznego języka, a także w sposób spójny i precyzyjny komunikować się ze współpracownikami, 
wykorzystując przy tym różne nowoczesne kanały i techniki komunikacyjne zarówno w języku polskim i 
obcym (K_U07) 

• U3 - absolwent potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur, dobrych praktyk i narzędzi, w tym 
nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych do realizacji zadań i rozwiązywania problemów 
związanych z działalnością gospodarczą wykorzystującą nowe media (K_U08) 

• U4 - absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować typowe projekty związane mediami i 

komunikowaniem społecznym, a także analizuje, ocenia i wdraża proponowane rozwiązania problemów 
ramach działalności mediów i działów odpowiedzialnych za komunikacje z otoczeniem. (K_U09) 

 

Kompetencje społeczne 

 

• K1 - absolwent jest gotów do określenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności przydatnych mediach 

internetowych, dokonując krytycznej samooceny tego co już wie i doskonalenia tego, co już umie. (K_K01) 

• K2 - absolwent jest gotów do realizowania projektów związanych z mediami i komunikowaniem 

społecznym w oparciu o posiadaną wiedzę, odpowiednio określać priorytety, a w razie potrzeby zasięgać rad 
ekspertów. (K_K02) 



• K3 - absolwent jest gotów by pracować na różnych stanowiskach związanych z mediami internetowymi, 

zachowuje się w sposób profesjonalny, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy pojawiające się w 
ramach działalności medialnej, przestrzegając zasad etyki zawodowej (K_K04) 

• K4 - absolwent jest gotów do wykorzystania nowych mediów w ramach uczestnictwa w przygotowaniu 

projektów społecznych, uwzględniając uwarunkowania prawne, ekonomiczne, polityczne i kulturowe 

(K_K05) 

 

III Program praktyki zawodowej (godziny realizowane w ramach praktyk traktowane są jak godziny 

dydaktyczne – 45 min.) 

 

WAŻNE: aby zaliczyć praktykę student musi zrealizować ponad 50% zadań przypisanych do danego efektu 

uczenia się co najmniej raz (w jednym semestrze). Zadania zlecone do realizacji pod opieką zakładowego 

opiekuna praktyk mogą nieznacznie odbiegać od wymienionych poniżej, lecz muszą realizować zakładane 
efekty, co weryfikuje uczelniany opiekun praktyk. 

 

 

Efekty 

uczenia się 

Zadania do realizacji Wymiar/Se

mestr 

I. Cześć ogólna (wspólna dla wszystkich specjalności) 280 godzin 

 

 

 

 

W1 

 

• Student zapoznał się z warunkami funkcjonowania podmiotu - profilu 

działalności, formie prawnej, branży, sektorze. 

• Student zapoznał się z celami, regułami oraz typowymi czynnościami 
wykonywanymi w podmiocie 

• Student poznał strukturę organizacyjną podmiotu oraz zakresy czynności na 
różnych stanowiskach 

• Student poznał kulturę organizacyjną podmiotu 

 

Semestr II 

 

 

W3 

 

 

• Student zapoznał się z przepisami BHP podmiotu 

• Student zapoznał się ze stanowiskiem pracy oraz ryzykami na nim 

występującymi 
• Student zapoznał się z przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi 

Semestr II 

W4  

• Student zapoznał się z podmiotami konkurencyjnymi 

• Student zapoznał się z listą oraz profilem działalności partnerów podmiotu 

• Student poznał potrzeby grupy docelowej instytucji/przedsiębiorstwa 
Semestr II 

U3  

• Student obsługiwał posiadane przez firmę urządzenia informatyczne  

• Student korzystał ze specjalistycznego oprogramowania biurowego lub 

rozwiązań dostępnych w postaci narzędzi internetowych wykorzystywanych 

w firmie/instytucji (min. arkuszy kalkulacyjnych, edytorów tekstu) 

• Student korzystał ze specjalistycznego oprogramowania i systemów 
wykorzystywanych w ramach działalności (np. oprogramowanie graficzne, 

systemy CMS) 

 

Semestr II 

K1  

• Student wskazał swoje mocne i słabe strony 

• Student realizował różne zadania związane z nowymi mediami i e-biznesem, a 

następnie raportował je i omawiał z zakładowym opiekunem praktyk 

• Student porównywał realizowane projekty do projektów wzorcowych 

Semestr II 



II. 

 

Część szczegółowa związana z daną specjalnością 
 

Zalecane instytucje: 

Praktyka powinna odbywać się w redakcjach portali informacyjnych, stacjach 

telewizyjnych, telewizjach internetowych, agencjach Public Relations internetowych 

oraz podmiotach prowadzących działalność gospodarczą: produkcyjną, handlową, 
usługową lub inną, w których prowadzi się działania związane z komunikowaniem 

społecznym za pośrednictwem nowych mediów. 

 

 

680 godzin 

 

 

 

W1 

 

• Student zapoznał się z warunkami funkcjonowania podmiotu - profilu 

działalności, formie prawnej, branży, sektorze. 

• Student zapoznał się z celami, regułami oraz typowymi czynnościami 
wykonywanymi w podmiocie 

• Student poznał strukturę organizacyjną podmiotu oraz zakresy czynności na 
różnych stanowiskach 

• Student poznał kulturę organizacyjną podmiotu 

 

 

 

Od semestru 

III 

 

 

 

 

W2 

 

 

 

• Student był obecny na briefingu lub konferencji prasowej oraz uczestniczył  
w przygotowaniach mediów 

• Student był obecny za kulisami realizacji programu wideo oraz uczestniczył  
w przygotowaniach 

• Student zapoznał się ze sprzętem znajdującym się w studio fotograficznym lub 

telewizyjnym 

 

Od semestru 

V 

 

 

W3 

 

• Student zapoznał się z przepisami BHP podmiotu 

• Student zapoznał się ze stanowiskiem pracy oraz ryzykami na nim 

występującymi 
• Student zapoznał się z przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi 

 

Od semestru 

III 

 

 

W4 

 

• Student zapoznał się z podmiotami konkurencyjnymi 

• Student zapoznał się z listą oraz profilem działalności partnerów podmiotu 

• Student poznał potrzeby grupy docelowej instytucji/przedsiębiorstwa  

 

Od semestru 

III 

 

 

 

 

 

 

U1 

 

 

 

• Student przygotował prasówkę 

• Student przeprowadził analizę treści strony internetowej 

• Student zaproponował temat materiału medialnego 

• Student przygotował w formie prezentacji koncepcję nowego programu/cyklu 

artykułów 

• Student korzystał ze specjalistycznego oprogramowania i narzędzi 
analitycznych 

Od semestru 

III 

 

 

 

 

 

 

 

U2 

 

• Student przygotował wpis na bloga 

• Student przygotował artykuł do serwisu informacyjnego 

• Student napisał recenzję 

• Student napisał informację o wydarzeniu 

• Student przygotował post do mediów społecznościowych 

• Student stworzył specjalistyczny wpis na bloga na podstawie obcojęzycznych 
źródeł 

 

Od semestru 

V 

 

 

 

 

• Student obsługiwał posiadane przez firmę urządzenia informatyczne  

• Student korzystał ze specjalistycznego oprogramowania biurowego lub 

Od semestru 

III 



U3 rozwiązań dostępnych w postaci narzędzi internetowych wykorzystywanych 

w firmie/instytucji (min. arkuszy kalkulacyjnych, edytorów tekstu) 

• Student korzystał ze specjalistycznego oprogramowania i systemów 
wykorzystywanych w ramach działalności (np. oprogramowanie graficzne, 

systemy CMS) 

 

 

 

 

U4 

 

• Student przeprowadził wywiad 

• Student montował materiał wideo 

• Student realizował materiał audio 

• Student realizował sesję zdjęciową 

• Student tworzył projekty graficzne do umieszczenia w serwisie internetowym 

 

Od semestru 

IV 

 

 

 

K1 

 

• Student wskazał swoje mocne i słabe strony 

• Student realizował różne zadania związane z nowymi mediami i e-biznesem, a 

następnie raportował je i omawiał z zakładowym opiekunem praktyk 

• Student porównywał realizowane projekty do projektów wzorcowych 

 

Od semestru 

III 

 

 

K2 

 

• Student prosił o pomoc i wyjaśnienie w zakresie zadań, z którymi nie mógł 
poradzić sobie samodzielnie 

• Student współpracował z doświadczonymi pracownikami przy realizacji zadań 

• Student poszukiwał informacji w internecie, pomocnych w rozwiązaniu 
problemu, który napotkał 

 

Od semestru 

III 

 

 

K3 

 

• Student odnosił się do współpracowników z szacunkiem 

• Student odpowiednio postrzegał granice etyki zawodowej 
• Student brał udział w szkoleniach wewnętrznych 

• Student brał udział w spotkaniach z pracownikami zajmującymi różne 
stanowiska 

 

Od semestru 

IV 

K4 

• Student przygotował koncepcję konkursu w mediach społecznościowych 

• Student promował akcję charytatywną w Internecie 

• Student opracował koncepcję powiązania działalności medialnej z wybraną 

instytucją społeczną 

Od semestru 

V 

 

 

IV Forma zaliczenia studenckiej praktyki zawodowej 

Przebieg praktyk jest udokumentowany w postaci konspektów/notatek w Dzienniku Praktyk oraz „Opinii 
o praktyce zawodowej odbytej przez studenta/słuchacza Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku” 

(dokumenty są dostępne na stronie internetowej Uczelni www.puz.wloclawek.pl w zakładce "Praktyki 
zawodowe”), potwierdzonych przez zakład pracy, w którym będzie odbywała się studencka praktyka zawodowa. 

Opiekun studenckiej praktyki zawodowej w wybranym zakładzie pracy wystawia opinię o przebiegu praktyki 

zawodowej w oparciu o zadania realizowane zgodnie z listą zadań do realizacji i odpowiadającym im efektom 
uczenia się.  

Nauczyciel akademicki będący opiekunem studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku, po zakończeniu praktyki w wyznaczonym terminie dokonuje weryfikacji efektów uczenia się 
(zgodnie z Załącznikiem nr 10 do Regulaminu praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i staży w Państwowej 

Uczelni Zawodowej we Włocławku), potwierdzonej wpisem do protokołu, na podstawie informacji o przebiegu 

praktyki i opinii wydanej przez opiekuna praktyki w zakładzie pracy oraz na podstawie własnej opinii wynikającej 
z obserwacji przebiegu i sposobu udokumentowania zrealizowanej praktyki zawodowej przez studenta. 

 

 

 

http://www.puz.wloclawek.pl/

