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Informacje ogólne 

Praktyka zawodowa organizowana jest w czwartym semestrze. 
Zaliczenie praktyki następuje na koniec semestru szóstego. Po 
zaliczeniu praktyki student otrzymuje 6 punktów ECTS. 
 
Cele praktyki zawodowej 
 
Celem praktyki zawodowej jest gromadzenie doświadczeń związanych z 
zadaniami i działalnością biura, funkcjonowaniem kancelarii i archiwów 
zakładowych bądź składnic akt lub/i organizacją i realizacją zadań przez 
poszczególne komórki organizacyjne archiwów państwowych i 
konfrontowanie z nimi nabytej na studiach wiedzy z zakresu archiwistyki i 
biurowości współczesnej. 

a) W szczególności celem praktyki zawodowej jest: 

 Umożliwienie zdobycia kompetencji zawodowych z zakresu 
archiwistyki. 

 Tworzenie warunków do kształtowania umiejętności wykorzystania 
w praktyce wiedzy teoretycznej zdobytej podczas studiów na 
kierunku historia. 

 Umożliwienie doskonalenia sprawności w planowaniu, 
organizowaniu i prowadzeniu działań wynikających ze specyfiki 
pracy instytucjach związanych z realizowaną specjalnością – 
archiwistyką i biurowością współczesną. 

 Umożliwienie nabywania umiejętności doskonalenia warsztatu 
pracy związanego z realizowaną specjalnością studiów. 

 Tworzenie warunków umożliwiających uzupełnienie wiedzy 
merytorycznej zdobywanej podczas studiów. 

 Tworzenie warunków do kształtowania twórczego myślenia oraz 
działania w rozwiązywaniu sytuacji problemowych. 

 Tworzenie warunków do doskonalenia umiejętności wykorzystania 
zdobytej wiedzy teoretycznej w praktycznym działaniu. 

 Tworzenie sytuacji do kształtowania umiejętności niezbędnych w 
przyszłej pracy zawodowej  

 
Treści praktyki zawodowej 

1. W trakcie ciągłej praktyki zawodowej następuje kształtowanie 
kompetencji zawodowych 
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1) zapoznanie się ze specyfiką instytucji, w której praktyka jest 
odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią 
zadań, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników 
oraz wytwarzanej i gromadzonej dokumentacji; 

2) obserwowanie: 
a) czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku 

prowadzonych przez niego prac, 
b) procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w 

grupie pracowniczej, ich prawidłowości i zakłóceń, 
c) działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz 

zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny, 
d) zachowania tajemnicy służbowej i przestrzegania przepisów 

prawa i etyki zawodowej. 
3) współdziałanie z opiekunem praktyk w: 

a) planowaniu i przeprowadzaniu zleconych przez opiekuna praktyki 
z ramienia instytucji przyjmującej prac, 

b) przygotowywaniu stanowiska pracy, 
c) kontrolowaniu i ocenianiu wykonywanych obowiązków 

służbowych, 
4) analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych 

sytuacji i zdarzeń związanych z funkcjonowaniem  instytucji, w której 
realizowana jest praktyka: 
a) prowadzenie dokumentacji praktyki, 
b) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, 
c) ocenę własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli 

pracownika (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron), 
d) ocenę przebiegu wykonanych prac oraz realizacji zamierzonych 

celów, 
e) konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania 

obserwowanych i prowadzonych prac, 

II. Organizacja praktyki zawodowej w instytucji przyjmującej na 
praktykę zawodową: 

1. Student zobowiązany jest do zrealizowania łącznie 160 godzin 
praktyki.  

2. W trakcie praktyki ciągłej studentowi zapewnia się następujące formy 
aktywności: 
a) uczestnictwo w pracy poszczególnych komórek organizacyjnych 

archiwum państwowego lub w biurze i archiwum zakładowym bądź 
składnicy akt jednostki organizacyjnej; 

b) obserwowanie pracy wydziałów i komórek instytucji, w której 
odbywa się praktyka, 
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c) asystowanie opiekunowi praktyki z ramienia instytucji w 
wykonywaniu obowiązków służbowych; 

d) omawianie z opiekunem z ramienia instytucji wykonanych przez 
studenta prac. 

3. Ciągła praktyka odbywa się równolegle z realizacją zajęć w uczelni. 
4. Podczas zebrania opiekun ciągłej praktyki z ramienia uczelni informuje 

studentów o celach, zasadach i sposobie realizacji treści 
programowych oraz o warunkach uzyskania zaliczenia.  

5. Na podstawie zaświadczenia (podania) potwierdzającego zgodę 
dyrektora instytucji przyjmującej na praktykę na odbycie ciągłej 
praktyki opiekun praktyki z ramienia uczelni wydaje studentom 
skierowanie na praktykę. 

6. Do obowiązków studenta odbywającego praktykę w szczególności, 
należy: 
a) przestrzeganie przepisów obowiązujących w miejscu odbywania 

praktyki; 
b) wykonywanie zadań zleconych przez opiekuna praktyki z ramienia 

instytucji przyjmującej; 
c) prowadzenie dokumentacji potwierdzającej rodzaj wykonywanej 

pracy z uwzględnieniem szczegółowych wymagań zawartych w 
Programie praktyki zawodowej.   

7. Dyrektor (osoba upoważniona) wyznacza opiekuna praktyki 
sprawującego bezpośrednią opiekę nad przebiegiem praktyki. 

8. Podczas odbywanej  ciągłej praktyki student prowadzi dokumentację 
obejmującą: 

a) Arkusz praktyki zawodowej, w którym zamieszcza tematy 
realizowanych działań oraz liczbę godzin na nie przeznaczonych, 
potwierdzony podpisem opiekuna; 

b) Dziennik praktyki zawierający: 

 krótką charakterystykę instytucji;  

 merytoryczne sprawozdanie z przebiegu praktyki z 
uwzględnieniem wytycznych zawartych w  Programie praktyki. 

9. Dziennik i arkusz praktyki zatwierdza opiekun praktyki z ramienia 
instytucji przyjmującej na praktykę. 

III. Efekty  

Po realizacji praktyki zawodowej student: 

W zakresie wiedzy  

Posiada zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu archiwistyki i współczesnej 

biurowości (S_W01). 
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Zna metody badawcze archiwistyki oraz podstawowe metody popularyzacji archiwów 

i zasobu archiwalnego (S_W02). 

Posiada podstawową wiedzę o relacjach zachodzących w obszarze bliższego i 

dalszego przedpola archiwalnego w przeszłości i współcześnie (S_W03). 

Posiada wiedzę o rodzajach relacji między strukturami administracji archiwalnej a 

aktotwórcami (S_W04). 

Zna podstawowe zasady metodyki archiwalnej S_W06) 

W zakresie umiejętności  

Potrafi dokonać obserwacji, a także interpretacji zjawisk prawnych oraz techniczno-

materialnych odnoszących się do współczesnej biurowości i działalności archiwalnej 

(S_U01) 

Potrafi analizować konkretne procesy zachodzące w obszarze postępowania z 

dokumentacją (S_U02). 

Posiada umiejętność posługiwania się normatywami dla diagnozowania problemów w 

zakresie działalności archiwalnej i biurowości współczesnej (S_U03) 

W zakresie kompetencji społecznych  

Ma przekonanie o znaczeniu zachowań profesjonalnych i etycznych przy określaniu 

priorytetów działania współczesnego biura i administracji archiwalnej (S_K01) 

Potrafi współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role (S_K02) 

Ma świadomość zmian prawnych i techniczno-materialnych w zakresie rozwiązań 

stosowanych w postępowaniu z dokumentacją (S_K03). 

IV. Warunki zaliczenia praktyki dydaktycznej 

1. Podstawą zaliczenia ciągłej praktyki jest zrealizowanie obowiązków 
wynikających z programu praktyki zawodowej i zadań zawartych w 
zasadach odbywania praktyki zawodowej oraz terminowe złożenie 
kompletnej dokumentacji, która obejmuje: 
a) Dziennik praktyk, 
b) Arkusz ciągłej praktyki zawodowej, 
c) Ocenę praktyki zawodowej ciągłej, w której opiekun z ramienia 

instytucji przyjmującej wskazuje osiągnięcia studenta oraz 
ewentualne braki, ze szczególnym uwzględnieniem następujących 
kryteriów: 

 przygotowanie merytoryczne (wiedza i umiejętności), 

 umiejętności z zakresu wykonywania obowiązków związanych z 
funkcjonowaniem instytucji, w której praktyka się odbywa, 

 postawa praktykanta. 
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2. Zaliczenia ciągłej praktyki dokonuje opiekun z ramienia uczelni biorąc 
pod uwagę następujące kryteria: 

 ogólną ocenę z przebiegu praktyki wystawioną przez opiekuna z 
ramienia instytucji przyjmującej na praktykę, 

 potwierdzone podpisami opiekuna w szkole zadania realizowane 
w czasie praktyki, 

 merytoryczną zawartość dokumentacji, 

 kompletność, spójność i estetykę dokumentacji. 


