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PRAKTYKI ZAWODOWE
1. Pod pojęciem „Praktyka zawodowa’’ rozumie się szczególny typ zajęć terenowych, jako działań

realizowanych przez studenta w środowisku pracy, wykonywanych pod kierunkiem osoby,
wskazanej przez zarządzającego instytucją przyjmującą (Organizatora praktyk), która posiada
dorobek praktyczny oraz wykształcenie minimum magisterskie.

2. Praktyki Zawodowe są jest integralnym elementem Programu Kształcenia.

3. Ogólnie założonym celem praktyk zawodowych realizowanych w Uczelni jest:

3.1. Wieloaspektowe poznanie sposobu funkcjonowania placówek edukacyjnych,
opiekuńczych, wychowawczych instytucji oświatowo-wychowawczych uzupełniających
funkcje rodziny lub placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży i poradniach
psychologiczno-pedagogicznych i innych, oraz ich podstawowych zadań, obszarów
działalności, stosowanych procedur, podziału kompetencji, systemu planowania pracy i
kontroli.

3.2. Poznanie rodzajów udzielanego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz
kształtowanie umiejętności niezbędnych w udzielaniu takiej pomocy Nabycie przez
studentów wiedzy i umiejętności potrzebnych do projektowania sytuacji edukacyjnych
uwzględniających różne strategie pracy z dzieckiem.

3.3. Rozwinięcie kompetencji praktycznych studentów w zakresie działań pedagogicznych w
powiązaniu z posiadaną wiedzą teoretyczną.

3.4. Stworzenie studentowi warunków do pracy nad sobą podczas doskonalenia umiejętności
samodzielnego planowania i realizowania pracy dydaktyczno-wychowawczej w Placówce
pod kierunkiem opiekuna praktyki z odpowiednim doświadczeniem zawodowym.

4. Zawodowa praktyka studentów, oraz jej cele, są szczegółowo określone w Kartach
Przedmiotów (sylabusach) dla poszczególnych semestrów.

5. W trakcie trwania Praktyk zawodowych student może prowadzić badania związane w
przygotowywaną pracą licencjacką.

6. Zakłada się że dziennie, student zrealizuje efektywnie 6 godzin praktyki. Łącznie w planie
kształcenia Uczelni uwzględniono 725 godzin praktyk, realizowanych w poszczególnych
semestrach z podziałem na dające się wyeksponować cztery etapy.

6.1. Praktyka ogólnopedagogiczna, obserwacyjna psychologiczno-pedagogiczna,
ukierunkowana jest na nabycie umiejętności analizowania procesu dydaktycznego oraz
zapoznanie z planowaniem, organizacją i realizacją procesu nauczania

6.2. Praktyka metodyczna obserwacyjno asystencka (asysta opiekuna praktyk),
ukierunkowana jest na, wykorzystanie wiedzy teoretycznej w działaniu praktycznym, oraz
nabycie umiejętności analizowania procesu dydaktycznego.

6.3. Praktyka dydaktyczno-wychowawcza, obserwacyjno asystencka (asysta opiekuna
praktyk, lub innych osób), ukierunkowana jest na przygotowanie w zakresie kompetencji
diagnostycznych i terapeutycznych, nabycie umiejętności analizowania procesu
dydaktycznego, poznanie charakterystyki rozwojowej grupy wychowanków etc.

6.4. Praktyka zawodowa podsumowująca, ukierunkowana jest na podsumowanie i analizę
osiągnięcia, zakładanych celów i efektów kształcenia podczas praktyk, kompetencji
uzyskanych w związku odbyciem praktyki, oraz podsumowanie osiągnięć, zakładanych
umiejętności i efektów kształcenia podczas praktyk zawodowych.

7. Praktyki zawodowe odbywają się na podstawie zawartych przez Uczelnię umów z
Organizatorami praktyk



2

8. Przebieg Praktyk Zawodowych określa Regulamin Praktyk

9. Narzędzia weryfikacji efektów uczenia się uzyskanych w wyniku odbycia Praktyki zawodowej
sąokreślone w Regulaminie praktyk

10. Podstawą zaliczenia Praktyki zawodowej jest przekazanie do Uczelni dokumentacji Praktyk
zawodowych odbytych w odpowiednim środowisku praktyk,

11. Rodzaj dokumentacji Praktyk zawodowych, określa Regulamin Praktyk zawodowych

12. Za odpowiednie środowisko praktyk, Uczelnia uznaje instytucje realizująca zadania związane z
oczekiwaniami wobec kompetencji absolwenta i potencjalnymi miejscami zatrudnienia (lub o
specyfice zbieżnej z możliwościami samozatrudnienia), typowe dla zaprogramowanych
specjalności.

13. Regulamin Praktyk Zawodowych określa ponadto min. zakresy obowiązków opiekuna praktyk,
kierownika praktyk, ramowy program praktyk oraz czynności (zadania) studenta w czasie
praktyk, opis praktyk i zakładane efekty uczenia się podczas Praktyk zawodowych.


