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Praktyka zawodowa 

 

 

1. Praktyki studenckie organizowane są zgodnie z Regulaminem  praktyk  Wydziału 

Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu. 

2.  Praktyka zawodowa stanowi integralną część procesu kształcenia na kierunku Edukacja 

artystyczna w zakresie sztuki muzycznej i podlega ocenie. 

3.  Student jest zobowiązany odbyć praktyki w terminie i zakresie czasowym, zgodnym z 

programem nauczania dla kierunku (1 rok, semestr 2 – 30 godzin , 2 ECTS). 

 

Cele praktyki: 

 kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych 

 zdobycie wiedzy,  umiejętności  kompetencji niezbędnych do pracy w amatorskim ruchu 

muzycznym, instytucjach kultury, w firmach prywatnych, fundacjach, stowarzyszeniach, 

mediach, których działalność związana jest z muzyką i  sztuką 

 zapoznanie ze specyfiką środowiska zawodowego, poznanie zasad funkcjonowania rynku pracy 

 kreowanie nowego spojrzenia na świadome, praktyczne i efektywne funkcjonowanie instytucji 

kultury oraz tworzenie projektów artystycznych 

 poznanie zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy i 

kontroli 

 kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się 

 doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej oraz zespołowej, efektywnego zarządzania 

czasem 

 zdobycie umiejętności projektowania, prowadzenia działań i ich dokumentowania 

 świadome stosowanie w działalności kulturalnej zasad ochrony dóbr intelektualnych. 

 

Zadania studenta w czasie trwania praktyki 

W trakcie realizowania praktyki, zależności od rodzaju placówki/instytucji, w której praktyka przebiega 

student: 

 poznaje funkcjonowanie instytucji kultury i jej społeczne otoczenie 

 pełni rolę edukatora, animatora kultury 

 prowadzi zajęcia muzyczno-dydaktyczne z dziećmi, młodzieżą, zespołem amatorskim 

funkcjonującym w danej placówce 



 redaguje teksty promocyjne, ulotki, afisze, posty, 

 asystuje, wspiera swoim zaangażowaniem pracowników instytucji,  

 pomaga w organizowaniu imprez, projektów artystycznych, koncertów, konkursów 

 realizuje powierzone zadania w sposób odpowiedzialny, refleksyjny, kreatywny, etyczny 

Zasady realizowania praktyk i obieg dokumentów   

1. Student kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej zobowiązany jest odbyć 

praktyki w wybranej instytucji związanej z edukacją muzyczną, amatorskim ruchu muzycznym 

działającym w placówce/ instytucji, w instytucjach powołanych do animowania życia 

kulturalnego, w medialnych, telewizji, przy organizacji festiwali i imprez kulturalnych oraz w 

mediach. 

2. Zasady realizowania praktyk oraz obieg dokumentów określa  Regulaminami praktyk  Wydziału 

Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu. 

https://wpa.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0014/311333/Regulamin-Praktyk-na-WP-A.pdf 

 Dokumentacja praktyk 

1. Dokumentację praktyk stanowi dziennik praktyk prowadzony przez studenta, karta zadań oraz 

karta oceny  opiekuna praktyk potwierdzona przez dyrektora instytucji.  

2. Student zobowiązany jest do prowadzenia dziennika praktyki, w którym powinien  

 opisywać realizowane zadania i zajęcia oraz uwagi o ich wykonaniu. 

3. Opiekun praktyki systematycznie zatwierdza w dzienniku praktyk przeprowadzone przez 

studenta samodzielne zadania praktyczne. 

4. W ostatnim dniu praktyki, po podsumowaniu przebiegu i wyniku  praktyki,  opiekun praktyk 

wpisuje opinię o merytorycznym i metodycznym przygotowaniu oraz ocenę za praktykę. 

 

Uwagi końcowe 

 

1. Warunkiem zliczenia praktyki jest pozytywne wykonanie zadań ustalonych przez  Wydział i 

zaplanowanych przez instytucję kultury, w której student odbywał praktykę. 

2. Praktykę zalicza i do systemu USOS wpisuje nauczyciel akademicki odpowiedzialny  w danym 

roku za przedmiot : Praktyka zawodowa 
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