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Sprawozdaniez realizacji praktyk studenckich na kierunku Kulturoznawstwo w
semestrze letnim 201912020 (włącznie z okresem pandemii wirusa SARS_CoV_2).

W semestrze letnim 201912020 (włącznie z okresem pandemii wirusa SARS-CoV-2)
na kierunku Kulturoznawstwo za|iczęnię w ramach realizacji praktyk studenckich otrzymńo
łącznie 32 osoby (23 studentów studiów pierwszego stopnia, 9 studentów studiów drugiego
stopnia).

1. Praktyki w dużych toruńskich ośrodkach ktrltury o ugruntowanej pozycji w regionie
ztealtzowńołącznte 10 osób w tym:

Centrum Sźuki Współczesnej Znaki Czasu - 6 (s.1),

Teatr im. Wilama Horzycy - 1 (s.1),

Agencja Artystyczna TAMADA * 1 (s.1).

Centrum Nowoczesności ,.Młyn Wiedzy" - 1 (s.i),
Fundacja Tumult (organizacja Camerimage, praktyka zrealizowana w
listopadzie 2019)- 1 (s.1).

2. Praktyki wewnętrzne w strukturach UMK - 11

Dziń Współpracy Międzynarodowej UMK - 1 (s.1)

Katedra Kulturoznawstwa UMK, Organizacja wydarzeń kulturalnych w
Collegium Maius w kooperacji z instytucjami kulturalnymi w Toruniu - 9
(s,2),

Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców UMK - 1 (s.1).

3. Praktyki w ośrodkach kultury spoza regionu - 4 studentów:

Muzeum Mazowieckie w Płocku - 1 (s.1)

Muzeum Narodowe w Kielcach - i (s.1)

Fabryka Sztuk (Tczew) - 1 (s.1)

Fundacja,,Miasta Słów" (Sosnowiec) - 1 (s.1)

4. Praktyki w mniejszych ośrodkach w wojewódźwie:
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Stowarzyszenie Stan Równości w Bydgoszczy * 1 (s.1)

Praktyki w innych jednostkach oświatowych:
IVLOwToruniu-l (s.1)

Praktyki w prywatnych zal<ładach pracy tj. wydawnictwa, księgarnie. agencje
marketingowe itp.: łącznie 4 osoby:

Wydawnictwo Studio JG Sp. z o.o. wydawca Yatta.pl- 1 (s.1).

Księgamia,.Pan Ksiązeczka" FHU - 1 (s.1).

Biuro tŁumaczęń..Maciej Bogusławski - tłumac zęnia" - 1 (s, 1 ).
Scrriptor DTP Korzus Adam - 1 (s.1).

7. Praktyki zagraniczne:

Sol Art Space, Taipei, Taiwan 105 §o. 2"Lane 102, Sanmin Road, Songshan
District. Taipei City. Tajwan 105) (praktyki realizowane we wrześniu 2019,
przekazane do zaliczenia w maju 2020) - 1. s.1

Realizacia praktyk studenckich na kierunku Kulturoznawstwo w semestrze letnim
201912020 (wlącznie z okresem pandemii wirusa SARS-CoV -2') przebiegła zgodnie z
regulaminem i w zgodzie z zaruądzeniami władz uczelni oTaz władz dziekańskich
wprowadzanych w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Mimo sytuacji związanĄ z
Pandemią witusa SARS-CoV-2 (zawrcszenie zajęć, wprowadzenle zajęc w formie zdalnej)
studenci kierunku Kulturoznawstwo zrealizowali praktyki studenckie dokonując wyboru
zgodnego ze studiowanym kierunkiem. W większości były to dtrże ośrodki kulturalne,
cieszące się renomą i ugruntowanąpozycją w Toruniu i w regionie (10 osób) oraz praktyki
wewnętrzne w strukturach UMK (11 osób). Praktyki zaliczone w tym semestrze zostały
zręaltzowane w różnych formach: w całości w formie zdalnej, częściowo zdalnie i normalnie,
w całoŚci normalnie (przed okresem pandemii oraz po powrocie poszczególnych instl.tucji do
pracy), Realizacja praktyk w firmach t zal<ładachprywatnych została dobrze uargumentowana
i udokumentowana. Nie odnotowano żadnych przypadków interwencji, czy sygnałów
niezadowolenia ze strony insty,tucji i zakładów pracy, w których realizowane były praktyki.
Nie odnotowano także przypadków niezadowolenia, czy chęci zmiany miejsca realizacjt
praktyk ze strony studentów.

Dokumentacja związana z procesem realizacji praktyk (karta praktyk, porozumienie w
sprawie studenckich praktyk zawodowych) znajduje się teczkach studentów w Dziekanacie
Wydziału Humanistycznego UMK. Obieg dokumentacji odbywał się w okresie pandemii
wirusa SARS-CoV-Z głównie popIzez pocztę elektroniczną UMK. Kopie dokumentów
przechowuje Pełnomocnik Dziekana Wydziału tr{umanistycznego UMK ds. Praktyk
studenckich.
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