RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ
DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA O PROFILU PRAKTYCZNYM
NA KIERUNKU STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Praktyka zawodowa na kierunku Stosunki międzynarodowe stanowi integralną część
procesu kształcenia oraz podlega obowiązkowemu zaliczeniu.
Praktykę zawodową zaczynają odbywać studenci po 1 roku studiów licencjackich zgodnie
z programem kształcenia. Praktyka trwa 12 tygodni (480 godzin).
Cel praktyk: Głównym ich celem jest zapoznanie się studenta z działalnością organizacji lub
instytucji działającej w obszarze międzynarodowym lub przedsiębiorstwa ze szczególnym
uwzględnieniem funkcjonowania wybranej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za
kontakty z zagranicą. Organizacja lub instytucja przyjmująca na praktykę powinna mieć
charakter międzynarodowy. Może to być także przedsiębiorstwo krajowe współpracujące
z zagranicą, prowadzące działalność transgraniczną, uczestniczące w programach
międzynarodowych czy też rozwijających współpracę międzynarodową, a także placówki
naukowo-badawcze, kulturalne, wydawnictwa i środki masowego przekazu zajmujących się
zagadnieniami międzynarodowymi.
Miejsce praktyk: podmioty gospodarcze i organizacje dowolnego typu, a w szczególności:
placówki sektora handlowego, przedsiębiorstwa dowolnego rodzaju działalności, formy
własności i wielkości, przedsiębiorstwa i organizacje sektora publicznego, agencje
i organizacje stanowiące otoczenie instytucjonalne działalności gospodarczej, jednostki
prowadzące

działalność

w

skali

ponadkrajowej,

obsługujące

handel

i

wymianę

międzynarodową, agencje prawne i inne organizujące targi i wystawy międzynarodowe,
pilotujące transakcje międzynarodowe, ochronę własności intelektualnej, przepływ technologii
i wiedzy. Praktyki mogą być też odbywane w innych podmiotach, pod warunkiem, że zakres
wykonywanych w ramach jej odbywania zadań, jest zgodny z programem studiów. Praktyka
może być realizowana między innymi w:
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 organach administracji państwowej i samorządowej (szczególnie w tych, które zajmują się
różnymi wymiarami stosunków międzynarodowych), np. urzędy wojewódzkie, miejskie,
gminne, itd.,
 ministerstwach (np. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Obrony Narodowej,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) oraz instytucjach im podlegających,
 placówkach dyplomatycznych i konsularnych,
 stowarzyszeniach,

fundacjach,

think-tankach

zajmujących

się

stosunkami

międzynarodowymi,
 organizacjach i stowarzyszeniach międzynarodowych i pozarządowych,
 przedsiębiorstwach i instytucjach gospodarczych (w odniesieniu do różnych wymiarów
stosunków międzynarodowych).
Organizacja i przebieg praktyk: Określone są w planie studiów oraz Regulaminie Praktyk
Studenckich WSIE w Szczecinie.
Ramowy program praktyki: Indywidualny program praktyki ustala opiekun praktyk wraz ze
studentem. Program praktyk powinien on umożliwiać zapoznanie z jednostką, w której
realizowana jest praktyka, w szczególności:
1. Zapoznanie się z regulaminem pracy, przepisami BHP i tajemnicy służbowej.
2. Zapoznanie

ze

strukturą

organizacyjną

oraz

mechanizmami

funkcjonowania

poszczególnych organów oraz instytucji w zakresie stosunków międzynarodowych.
Zapoznanie się z zakresem działań firmy, z dokumentacją przedsiębiorstwa, statutem,
zakresem współpracy międzynarodowej.
3. Poznanie przez studenta metod pracy stosowanych w ramach różnorodnych podmiotów
w

procesie

stanowienia

i

realizacji

przedsięwzięć

dotyczących

stosunków

międzynarodowych.
4. Kształtowanie postaw odpowiedzialności, samodzielności oraz innowacyjności w trakcie
rozwiązywania różnorodnych zadań zawodowych.
5. Doskonalenie umiejętności komunikowania przy użyciu różnorodnych kanałów i technik
w ramach różnorodnych form aktywności. Doskonalenie umiejętności posługiwania się
językiem obcym w sytuacjach zawodowych.
6. Rozwijanie zdolności samodzielnego wyznaczania celów priorytetowych w ramach
wykonywanych obowiązków zawodowych.
7. Doskonalenie umiejętności organizatorskich, szczególnie w obrębie działalności związanej
ze stosunkami międzynarodowymi. Doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej,
pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za
powierzone zadania.
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8. Zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu pracy w instytucjach zajmujących się różnymi
wymiarami stosunków międzynarodowych.
9. Zdobycie umiejętności korzystania z metod i narzędzi badań nad stosunkami
międzynarodowymi.
Podczas odbywania praktyki student powinien osiągnąć 5 zasadniczych efektów
kształcenia. W szczególności student, który zaliczył praktykę zawodową:
1. Umie poruszać się w środowisku międzynarodowym i/lub w zakresie zarządzania
kryzysowego oraz praktyki bezpieczeństwa.
2. Wykorzystuje posiadane umiejętności posługiwania się językami obcymi.
3. Praktycznie

wykorzystuje

zdobytą

wiedzę

teoretyczną

w

zakresie

prawa

międzynarodowego, integracji europejskiej, działalności organizacji międzynarodowych,
międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, procesów globalizacji
i regionalizacji kwestii narodowościowych i etnicznych, specyfiki funkcjonowania służb
i instytucji zajmujących się bezpieczeństwem, itp.
4. Nabycie praktycznych umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej: organizacji
miejsca i czasu pracy, współdziałania w zespole, pracy indywidualnej, rozwiązywania
problemów, kontaktów interpersonalnych itp.
5. Poznanie technicznych aspektów pracy na danym stanowisku oraz umożliwiać zapoznanie
się z funkcjonowaniem wybranej instytucji/firmy jako całości.

Możliwość odbycia praktyk w instytucjach:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (www.msw.gov.pl)
Informacje dotyczące praktyk można znaleźć w zakładce „Praktyki studenckie, wolontariat
i staże w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych”
(www.msw.gov.pl/portal/pl/680/10003/Praktyki_studenckie_wolontariat_i_staze_w_Ministerst
wie_Spraw_Wewnetrznych.html)
Praktyki studenckie są bezpłatne i organizowane dla studentów wszystkich lat studiów.
Studenci zainteresowani praktykami w MSW zobowiązani są wypełnić formularz aplikacyjny.
Po wyborze osoby na praktykę, zawierane jest porozumienie o organizacji praktyki zawodowej
studentów pomiędzy uczelnią kierującą a ministerstwem (reprezentowanym przez dyrektora
Biura Kadr, Szkolenia i Organizacji MSW), określające prawa i obowiązki obu stron oraz czas
trwania współpracy.
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Ministerstwo Spraw Zagranicznych (http://www.msz.gov.pl/pl)
Informacje dotyczące praktyk można znaleźć w zakładce „Praca i kariera/Praktyki i stypendia”
(http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/praca_i_kariera/praktyki/praktyki__wolontariat_i_staz)
Praktyki mogą się odbywać w ciągu całego roku kalendarzowego, a czas ich trwania
w przypadku praktyk studenckich i zawodowych nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Praktyki
studenckie i zawodowe są nieodpłatne. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę
studencką powinien spełniać następujące warunki:
 posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej;
 być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat

jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub
studiów podyplomowych;
 studiować na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb Ministerstwa.

Kandydaci na praktyki zawodowe przyjmowani są na podstawie pisemnych umów
o współpracy.
Ministerstwo Obrony Narodowej (www.wp.mil.pl)
Informacje dotyczące praktyk można znaleźć na stronie (www.bip.mon.gov.pl/268.html)
Praktyka studencka w Ministerstwie jest bezpłatna i mogą ubiegać się o nią osoby posiadające
status studenta, które ukończyły co najmniej drugi rok studiów licencjackich lub jednolitych
studiów magisterskich lub odbywają studia magisterskie uzupełniające.
Praktyka studencka trwa od 1 miesiąca do 3 miesięcy z możliwością ponownego przedłużenia
o maksymalnie 3 miesiące w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
Wniosek należy składać co najmniej 2 miesiące przed preferowanym przez studenta terminem
rozpoczęcia praktyki studenckiej.
Szczegółowe informacje dotyczące procedury aplikacyjnej oraz wymaganych dokumentów
znajdują się na stronie internetowej.
Ministerstwo Gospodarki (www.mg.gov.pl)
Informacje dotyczące praktyk można znaleźć w zakładce „Praktyki studenckie”
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Informacje dotyczące praktyk można znaleźć w zakładce „Praca w ministerstwie/Praktyki
studenckie w ministerstwie” (www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/ministerstwo/praca-wministerstwie/praktyki-studenckie-w-ministerstwie.php)
Kandydaci zainteresowani praktykami powinni przesłać formularz aplikacyjny na praktykę
studencką.
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Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)
Szczegółowe informacje dotyczące praktyk razem z procedurą aplikowania można znaleźć
w zakładce „Praca i praktyki”
Ministerstwo Skarbu Państwa (www.msp.gov.pl)
Szczegółowe informacje dotyczące praktyk razem z procedurą aplikowania można znaleźć
w zakładce „Ogłoszenia/Praktyki dla studentów i absolwentów”
(http://bip.msp.gov.pl/portal/bip/21/Praktyki_dla_studentow_i_absolwentow.html)
Urząd do Spraw Cudzoziemców (www.udsc.gov.pl)
Informacje dotyczące praktyk można znaleźć w zakładce „Praca, kariera i szkolenia
w Urzędzie/Praktyki i staże” (www.udsc.gov.pl/Praktyki,i,staze,2075.html)
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (http://rcb.gov.pl/)
Informacje dotyczące praktyk można znaleźć w zakładce „Praktyki”
Komenda Główna Straży Granicznej (www.strazgraniczna.pl)
Informacje dotyczące praktyk można znaleźć w zakładce „Nabór do służby/studenckie praktyki
zawodowe” (www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT=pl/serwissg/nabor_do_sluzby/praktyki_studenckie/)
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