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Sprawozdaniezrea|izacji praktyk studenckich na kierunku Kulturoznawstwo zarok
2018.

W roku 2018 na kierunku Kulturozna$,stwo zaltczenlc w ramach realizacji praktyk

studenckich otrzymało Łącznie 32 orĄb'Vz studentóq, studiów pierwszego stopnia.l0

studentów studiów drugiego stopnia).

1. Praktyki w drrzych toruńskich ośrodkach kultrrry o ugrtrntowanej pozycji w regionie

zrea|lzowńo łącznie 16 osob w tym:

Toruńska Orkiestra Symfoniczna - 7 '. s. 1.

Centrum Sźuki Współczesnej Znaki Czasu - 3 (2 - s.1, 1 - s,2),

Muzeum Etnograirczne " - 2, s.2,

Wojewódzki Ośrodek Animacii Kultury - 1. s.2.

* Kujawsko_Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu , 1 . s.1.

Akademickie Centrum Kultury i Sztuki ..Od Nowa" ,- 2. s.1.

2. Praktyki wewnętrzne w-strukturach UMK -- 3

- Biblioteka Wydziału Filologicznego UMK--2. s.1

Rozgłośnia Uniwersytecka Radio Sfera - 1, s. 2 (+ 2 osoby zaliczające praktyki

w ramach stałej działalności w Radiu Sfera * patrz p,7)

3. praktyki w regionalnych ośrodkach kultury w województwie zrealiz,owało 3

studentów:

Centrum Kultury w Skępem - 1, s.1

- Centrum Kultury ,,Bro\ł,ar B. we Włocławku ,1. s.2
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Warsztat Terapii Zajęciowej im. E. Stachury w Aleksandrow-ie Ktrjawskim- 1.

s.2

4. Praktl,ki rł, innyclr jednostkach oświatowych:
Przedszkole Mieiskie nr 8 w Torunitt - 1, s.2

5. Praktyki w prywatnych zal<ładach pfacy
marketingowe: łącznie 2 osoby:

Studio Fotograficzne (Wąbrzeźno) - I
Agencja,,Den of Imagination (Toruń)

tj. wydawnictwa, księgarnie, agencje

S. 2,
, 1. s.1.

6. Praktyki skierowane poprzęz Biuro Karier [-]MK: 1.s.1

Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muz,vczn,v-, \Ąi Toruniu 1. s.1,

(urł,zględniono statyst>rcznle w pkt. i.;

7. Osoby zallcza.jące prakt5,ki na podstawie podania o zallczenie praktyk w ramach
wy,konyrł,anej prac1, 7 (1 s.l. 3 s.2) w, tym

Cinenra City Torrrń - 2 s. 1.

Radio Sfera UMK Toruń 2 s.1,

Wojervódzki Ośrodek Anirnacji Kultrrry w Toruniu - staż - 1 s. 2.

.,Seraphine" spółka cy,i,,rilna. projekt.v graficzne 1.s 2,

,.D.I.Y Toruń, Gen-Y Citl,LTRBACT IIi - 1s. 2,

Realizacja praktyk studenckich na kierunku Kulturoznawstwo w roku 2018 przebiegŁa

zgodnie z rcgulaminem. Biorąc pod uwagę wybór miejsca realizacji praktyk studenci
kierunku Kulturoznawstwo dokonali wyboru zgodnego ze studiowanym kierunkiem. W
znacznej większości były to duże ośrodki kulturalne, cieszące się renomą i ugruntowaną
pozycją w Toruniu i w regionie. Największą popularnością wśród studentów cieszyły się
praktyki w Toruńskiej Orkiestrze Symfonicznej w Toruniu, która jest partnerem Wydziału
Filologicznego UMK. Realtzacja praktyk w firmach i zakŁadach prywatnych została dobrze

uargumentowana i udokumentowana. Naleźy podkreślić, że na rcalizację praktyk w
prywatnych firmach zdecydowały się tylko dwie osoby. Stosunkowo niewielka ilość
studentów (trzy osoby, zdecydowała się rea|tzowaó praktyki wewnątrz UMK (należy tu
uwzględnić jeszcze dwóch studentów, ktorzy zaltczyli praktyki na podstawie podania

wykazując stałą współpracę z Radiem ,,Sfera" UMK). Nie odnotowano żadnych przypadków
interwencji, Qzy sygnałów niezadowolenia zę strony instl.tucji i zaMadow, w których
ręalizowane były praktyki. Nie odnotowano także przypadków niezadowolenia, czy chęci
zmiarry miejsca realizacji praktyk ze strony studentów.
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Oryginalna dokumęntacja zwtązana z procesem realizacji praktyk (karta praktyk,

porozumienie w sprawie studenckich praktyk zawodowych, podania o zaltc,zęnie praktyk w
ramach wykon}.wanej pracy) znajdĄe się teczkach studentów w Dziekanacie Wydziału
Humanistycznego UMK. Studenci po uzyskantu zaliczęnia zobowiązani są dostarczyć do

Dziekanatu dokumentację poświadczającą ztealizowanie praktyk, Kopie dokumentów
przechowuj e koordynator.

PełnomocnlkDziękana
W y działu Humani sty czne go UMK

ds. Praktyk Studenckich
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