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Praktyki studenckie na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 

realizowane są dwutorowo:  jako praktyka zawodowa i plener artystyczny.  

Zasady realizacji pleneru określa osobny Regulamin pleneru. 

 

 

I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PRAKTYK  ZAWODOWYCH 

 

Głównym celem praktyk jest wzbogacenie wiedzy i kompetencji studentów w zakresie 

upowszechniania, animacji i promocji kultury plastycznej lub umiejętności twórczej pracy o 

charakterze artystycznym.  

Praktyki mogą być realizowane w ośrodkach i instytucjach kultury i sztuki, muzeach, 

galeriach, ośrodkach edukacji pozaszkolnej, mass-mediach, redakcjach wydawnictw, 

agencjach reklamowych i promocyjnych lub warsztatach artystycznych.  Mogą to być 

zarówno instytucje państwowe, jak i prywatne. Przygotowanie studenta do pracy w tych 

miejscach wynika z treści kształcenia realizowanych w toku studiów na kierunki Edukacja 

artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. 

 

 

II.  ORGANIZACJA I PLAN PRAKTYK 

 

Praktyki realizowane są w wybranej przez studenta placówce w wymiarze 75 godzin 

 

 

III.  CELE SZCZEGÓŁOWE  

 

1. Zapoznanie się z instytucją/pracownią artystyczną, jej funkcją, ideą, zakresem  i 

mechanizmami działań 

2.  Zapoznanie się z prawną, formalną i finansową strona organizacji placówki na podstawie 

dostępnej dokumentacji   

3. Włączenie się studenta w prace prowadzone przez instytucję/pracownię z możliwością  

realizacji  samodzielnych projektów pod opieka prowadzącego praktyki 

4.  Rozwijanie własnej aktywności twórczej 

5.  Ubogacenie znajomości współczesnych form kultury wizualnej 

6.  Rozwijanie umiejętności pracy w zespole  

 

 

IV.  ZADANIA STUDENTA 

 

Student w trakcie odbywania praktyki: 

 

1. Analizuje dostępne dokumenty ukazujące status, strukturę i zasady działania 

instytucji/pracowni, w której odbywa sie praktyka. 

2.  Przegląda archiwalia, publikacje, katalogi wystaw, dokumentacje prac wykonanych w 

instytucji/pracowni. 



3.   Wzbogaca wiedzę w zakresie objętym działalnością instytucji/pracowni. 

4.   Obserwuje funkcjonowanie instytucji/pracowni, charakter i tryb pracy, jej główne zadania 

5.  Analizuje możliwości działań instytucji w zakresie upowszechniania, animacji i promocji 

kultury plastycznej oraz aktywność marketingową placówki 

6. Asystuje i aktywnie włącza się w typowe prace dla danej instytucji w zakresie 

umożliwionym przez opiekuna praktyk 

7.  Proponuje własne, twórcze projekty związane z pracami instytucji/pracowni 

8. Projektuje i ma możliwość realizacji działań promujących i upowszechniających kulturę 

plastyczną 

 

 

V. DOKUMENTACJA PRAKTYK 

 

Dokumentacja praktyk obejmuje: 

 dziennik praktyk 

 kartę oceny opiekuna praktyk 

 kartę zaliczenia zadań 

 kartę zaliczenia praktyki 

 kartę samooceny studenta 

 

Dokumentacje z praktyk należy złożyć do 15 maja na ręce nauczyciela akademickiego-

opiekuna praktyk na kierunku, który zalicza praktyki. 

 

 

 

 

Kierownik Zakładu Edukacji Plastycznej                                     Opiekun praktyk 
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