
 

 
Propozycja Praktyk na Wydziale Wzornictwa 

 
Wzornictwo, design to dużo więcej niż projektowanie rzeczy pięknych. W obecnych 
czasach to niewielka część prawdy o tym zawodzie. Design stał się dziedziną 
aktywności ludzkiej mającą wpływ na główne dylematy i wyzwania współczesności. 
Służąc swemu podstawowemu celowi, jakim jest reagowanie na potrzeby ludzi – 
fizyczne, intelektualne, a nawet duchowe – design wpływa na jakość życia 
społeczeństwa. Sprawia, że jako społeczeństwo żyjemy nie tylko wygodniej i 
ciekawiej, lecz także sensowniej z punktu widzenia rozwoju własnego i całej 
wspólnoty. Jest to więc dziedzina aktywności ludzkiej o wielkim potencjale 
zmieniania świata w lepszym kierunku. 
 
Zapraszamy do współdziałania wszystkie osoby, dla których ważne jest, aby ich 
praca miała sens. 
 
Oferujemy praktyki w dynamicznie rozwijającej się instytucji o bogatej historii 
pozwalające rozwijać kompetencje w następujących obszarach: 
 

▪ redakcja tekstów  
▪ praca z multimediami i archiwaliami 
▪ projektowanie komunikacji i budowanie strategii promocji 
▪ zarządzanie relacjami z interesariuszami 

 
Zakres praktyk każdorazowo ustalamy z poszczególnymi osobami tak, aby wspólna 
praca jak najlepiej rozwijała ich kompetencje a wyznaczone zadania odpowiadały ich 
zainteresowaniom. 
 

Co możemy zaproponować? 
 

Dołącz do jednego z czterech zespołów: 
 
Projekt Absolwenci – jeśli czujesz, że masz żyłkę dziennikarską, interesuje Cię prowadzenie 
wywiadów, możliwość poznania ciekawych projektantów i projektantek oraz rozmowy o ich 
doświadczeniach zawodowych. 
 
Uznani twórcy – jeśli masz zacięcie historyczno-sztuczne i wiesz, że opracowanie dorobku, risercz 
w archiwach oraz przygotowanie biogramu we współpracy z danym twórcą lub twórczynią nie 
tylko nie sprawi Ci trudności, lecz także będzie ciekawą przygodą. Opracowane biogramy będą 
udostępnione na stronie Wydziału Wzornictwa i na innych platformach takich jak Wikipedia czy 
Culture.pl.  
 
Dział promocji – jeśli chcesz w przyszłości zajmować się marketingiem instytucji kultury, z nami 
możesz stawiać pierwsze kroki: planować i przygotowywać kontent, budować nową strategię 
komunikacji. 
 
Archiwum – jeśli widzisz siebie jako osobę zarządzającą zbiorami kultury i chcesz zobaczyć od 
kuchni, jak wygląda praca w archiwum: wykorzystanie w praktyce metod badawczych 
stosowanych w archiwistyce, digitalizacja zasobów archiwum, wykorzystanie terminologii 
archiwalnej, tworzenie baz danych i przeprowadzanie kwerend archiwalnych. 
 
 
Masz pytania? Chcesz się zgłosić? Napisz na adres: karolina.dudek@asp.waw.pl 
Prosimy o zawarcie hasła „Praktyki WZKW” w temacie wiadomości. 
Czas trwania praktyk i termin ich rozpoczęcia: do uzgodnienia. 


