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Sprawozdaniez realizacji prakĘk studenckich na kierunku Kulturoznawstwo za rok
2019.

W roku 201,9 na kierunku Kulturoznawstwo zaliczęnie w ramach rcalizacji praktyk
studenckich otrzymało Łącznte ż7 osób (18 studentów studiów pierwszego stopnia.9
studentów studiów drugiego stopnia).

1. Praktyki w duzych toruńskich ośrodkach kultury o ugruntowanej pozycji w regionie
zrealizowało łącznie 8 osób w tym:

Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu -3, (2 - s.1, 1 * s.2;,
Toruńska Orkiestra Symfoniczna - 3, (2 * s.1, 1 - s.2),

.,Dom MuZ" * 1, s. 1,

Centrum Nowoczesności ,,Młyn Wiedzy" - 1, s.2.

2. Praktyki wewnętrzne w-strukturach UMK - 4
Biblioteka Główna UMK - 2, s.1

Biblioteka Collegium Humanisticum - 2, s.1

3. Praktyki w regionalnych ośrodkach kultury w województwie ztealizowŃo 3

studentów:

Centrum Kultury i Sportu Jabłonowo Pomorskie - 1, s.1

Gminny Ośrodek Kultury, Sporlu i Rekreacji w Baruchowie - 1, s.1

Dom Kultury Górsk - l. s.2
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Praktyki w- innych j ednostkach oświatowych:
Toruńska Szkoła Terapeutycznaw Toruniu * 1, s.1

Praktyki \Ąr prywatnych zakładach pracy tj wydawnictwa, księgarnie, agencje
marketingowe: łącznie 8 osób (7 zarcjestrowanych w Toruniu, l we Włocławku)

Fraktyki skierowane poptzez Biuro Karier UMK:
Klub Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy * 1, s.1

7. Osoby za7iczające praktyki na podstawie podania o zaliczenie praktyk w ramach
wykonywanej pracy -2. s.2.

Realizacja praktyk studenckich na kierunku Kulturozrawstwo w roku 2019 ptzebiegla
zgodnie z rcgularninem. Biorąc pod uwagę wybór miejsca reaIizacji prak§k studenci
kierunku Kulturoznawstwo dokonali wyboru zgodnego zę studiowanym kierunkiem. §/
większości były to duże ośrodki kulturalne, cieszące się renomą i ugruntowaną pozyeją w
Toruniu i w regionie. Realizacja praktyk w firmach i zalrJ;adach prywatnych została dobrze
uargumentowana i udokumentowana. Stosunkowo niewielka ilość studentów (4 osoby * tj.
15Yo) zdecydowała się realizować praktyki wewnątrz UMK. Nie odnotowano żńnych
przypadków interwencji, czy §ygnałów niezadowolenia ze strony insĘrtucji i zakładów, w
których realizowane byĘ praktyki. Nie odnotowano także ptrypadków niezadowoleńa, czy
chęci zmiany miejsca realizacji praktyk ze strony studentów.

Oryginalna dokumentacja złliązana z procesem realizacji prakfyk (karta prakryk,
porozumienie w sprawie studęnckich praktyk zawodowych, podania o zaliczeńe praktyk w
ramach wykonywanej pracy) znajdĄe się teczkach sfudentów w Dziekanacię Wydziafu
Humanistycmego UMK. Studenci po uzyskaniu, zaLiczęńa zobowiryani są dostarczyó do
Dziekanatu dokumentację poświadczającą nęalizowańe prak§k. KoPie dokumentów
przechowuj e koordynator.
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