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SYLABUS PRZEDMIOTU 
Usytuowanie przedmiotu w programie studiów 

Nazwa przedmiotu Praktyka zawodowa 

Kierunek Pedagogika, specjalność przygotowanie pedagogiczne 

Profil kształcenia praktyczny 

Poziom kształcenia studia II stopnia 

Rok studiów I-II 

Forma studiów niestacjonarne 

Forma realizacji zajęć  

Liczba godzin 3 miesiące/12 tygodni/360 h 

Liczba punktów ECTS 10 

Status przedmiotu  - 

Język wykładowy polski 

Prowadzący dr Anna Więcławska 

E-mail prowadzącego a.wieclawska@kj.edu.pl 

Cele przedmiotu 

Praktyka stanowi integralną część studiów na kierunku Pedagogika o specjalności 
Przygotowanie Pedagogiczne. 

Praktyka realizowana jest w dwóch formach: praktyki psychologiczno-pedagogicznej o 
charakterze hospitacyjno-asystenckim oraz praktyki dydaktycznej o charakterze metodycznym. 

Celem praktyki psychologiczno-pedagogicznej jest gromadzenie doświadczeń związanych z 
pracą opiekuńczo-wychowawczą z uczniami, zarządzaniem grupą  
i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy 
psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. 

Celem praktyki metodycznej jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-
wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej 
(metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. 

Celem praktyk jest osiąganie efektów kształcenia określonych dla kierunku studiów,                                          
z uwzględnieniem efektów określonych dla specjalności.  

Wymagania wstępne (prerekwizyty) 

Wiedza, kompetencje i umiejętności z przedmiotów wybranego przez studenta kierunku. 

Treści merytoryczne przedmiotu 

Student powinien odbyć praktykę pod kierunkiem opiekuna wyznaczonego przez daną 
placówkę. Praktyka na studiach niestacjonarnych jest praktyką ciągłą, w formie wolontariatu, 
ustalonego za porozumieniem stron. Trwa 3 miesiące/12 tygodni/360 godzin.  

Praktyka odbywa się, w zależności od etapu edukacyjnego, którego dotyczy kształcenie osoby 
przygotowującej się do wykonywania zawodu nauczyciela, w szkole podstawowej lub 
ponadpodstawowej i jest ukierunkowana, tj. związana z nauczanym przedmiotem. 

W pierwszej kolejności realizowana jest praktyka psychologiczno-pedagogiczna o charakterze 
hospitacyjno-asystenckim w wymiarze 60 godzin, później zaś realizowana jest praktyka metodyczna 
w wymiarze 300 godzin. 

W trakcie praktyki hospitacyjno-asystenckiej następuje kształtowanie kompetencji 
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opiekuńczo-wychowawczych przez: 

1. Zapoznanie się ze specyfiką placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności 
poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, sposobu 
funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz 
prowadzonej dokumentacji. 

2. Obserwowanie: 
a) zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie aktywności formalnych i nieformalnych grup 

uczniów,   
b) aktywności poszczególnych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, 
c) interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi i 

młodzieżą (w tym samym i w różnym wieku), 
d) procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w grupach wychowawczych, ich 

prawidłowości i zakłóceń, 
e) czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk oraz prowadzonych przez niego zajęć, 
f) sposobu integrowania przez opiekuna praktyk różnej działalności, w tym opiekuńczo 

wychowawczej, dydaktycznej, pomocowej i terapeutycznej,  
g) dynamiki grupy, ról pełnionych przez uczestników grupy, zachowania i postaw dzieci i 

młodzieży,  
h) działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i 

zachowania dyscypliny w grupie. 
3. Współdziałanie z opiekunem praktyk w: 

a) sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnianiu bezpieczeństwa, 
b) podejmowaniu działań wychowawczych wynikających z zastanych sytuacji,  
c) prowadzeniu zorganizowanych zajęć wychowawczych, 
d) podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

4. Pełnienie roli opiekuna-wychowawcy, w szczególności: 
a) diagnozowanie dynamiki grupy oraz pozycji jednostek w grupie, 
b) poznawanie uczniów i wychowanków, ich sytuacji społecznej, potrzeb,  zainteresowań i 

zdolności, a także określanie poziomu rozwoju oraz wstępne diagnozowanie dysfunkcji i 
zaburzeń, 

c) samodzielne prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych wobec grupy 
i poszczególnych uczniów i wychowanków w grupie,  

d) sprawowanie opieki nad grupą w toku spontanicznej aktywności uczniów i wychowanków, 
e) organizację i prowadzenie zajęć wychowawczych (w tym zajęć integrujących grupę i działań 

profilaktycznych) w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze, 
f) animowanie aktywności grupy i współdziałania jej uczestników, organizowanie pracy 

uczniów i wychowanków w grupach zadaniowych, 
g) podejmowanie indywidualnej pracy z uczniami i wychowankami (w tym uczniami ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), 
h) podejmowanie działań wychowawczych o charakterze interwencyjnym w sytuacjach 

konfliktu, zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych lub nieprzestrzegania 
ustalonych zasad, 

i) sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami poza terenem przedszkola, szkoły lub 
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placówki. 
5. Analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń 

pedagogicznych, w tym: 
a) prowadzenie dokumentacji praktyki, 
b) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką,  
c) ocenę własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań opiekuńczych 

i wychowawczych (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron), 
d) ocenę przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów, 
e) konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych sytuacji 

i przeprowadzanych działań, 
f) omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów (słuchaczy).   

W trakcie praktyki dydaktycznej o charakterze metodycznym następuje kształtowanie 
kompetencji dydaktycznych przez: 

1. Zapoznanie się ze specyfiką placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie 
realizowanych przez nią zadań dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, 
pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji. 

2. Obserwowanie: 
a) czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego lekcji 

(zajęć) oraz aktywności uczniów, 
b) toku metodycznego lekcji (zajęć), stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy oraz 

wykorzystywanych pomocy dydaktycznych, 
c) interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi lub 

młodzieżą w toku lekcji (zajęć), 
d) procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w klasie, ich prawidłowości i 

zakłóceń, 
e) sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów oraz różnicowania poziomu aktywności 

poszczególnych uczniów, 
f) sposobu oceniania uczniów,  
g) sposobu zadawania i kontrolowania pracy domowej,  
h) dynamiki i klimatu społecznego klasy, ról pełnionych przez uczniów, zachowania i postaw 

uczniów,  
i) funkcjonowania i aktywności w czasie lekcji (zajęć) poszczególnych uczniów, 

z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów 
szczególnie uzdolnionych,  

j) działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i 
zachowania dyscypliny,  

k) organizacji przestrzeni w klasie, sposobu jej zagospodarowania (ustawienie mebli, 
wyposażenie, dekoracje). 

3. Współdziałanie z opiekunem praktyk w:  
a) planowaniu i przeprowadzaniu lekcji (zajęć) – min. 30 h dydaktycznych 
b) organizowaniu pracy w grupach, 
c) przygotowywaniu pomocy dydaktycznych, 
d) wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej, 
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e) kontrolowaniu i ocenianiu uczniów, 
f) podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 

uczniów szczególnie uzdolnionych, 
g) organizowaniu przestrzeni klasy,  
h) podejmowaniu działań w zakresie projektowania i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej.   
4. Pełnienie roli nauczyciela, w szczególności: 

a) planowanie lekcji (zajęć), formułowanie celów, dobór metod i form pracy oraz środków 
dydaktycznych, 

b) dostosowywanie metod i form pracy do realizowanych treści, etapu edukacyjnego oraz 
dynamiki grupy uczniowskiej,  

c) organizację i prowadzenie lekcji (zajęć) w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze, 
d) wykorzystywanie w toku lekcji (zajęć) środków multimedialnych i technologii informacyjnej, 
e) dostosowywanie sposobu komunikacji w toku lekcji (zajęć) do poziomu rozwoju uczniów, 
f) animowanie aktywności poznawczej i współdziałania uczniów, rozwijanie umiejętności 

samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej, 
g) organizację pracy uczniów w grupach zadaniowych, 
h) dostosowywanie podejmowanych działań do możliwości i ograniczeń uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, 
i) diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, 
j) podejmowanie indywidualnej pracy dydaktycznej z uczniami (w tym uczniami ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi), 
k) podejmowanie działań wychowawczych w toku pracy dydaktycznej, w miarę pojawiających 

się problemów, w sytuacjach: zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych, 
nieprzestrzegania ustalonych zasad,  

l) podejmowanie współpracy z innymi nauczycielami, wychowawcą klasy, pedagogiem 
szkolnym, psychologiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami. 

5. Analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń 
pedagogicznych, w tym:  
a) prowadzenie dokumentacji praktyki, 
b) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, 
c) ocenę własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli nauczyciela (dostrzeganie swoich 

mocnych i słabych stron), 
d) ocenę przebiegu prowadzonych lekcji (zajęć) oraz realizacji zamierzonych celów,  
e) konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych i prowadzonych lekcji 

(zajęć), 
f) omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów (słuchaczy).   

 

Metody dydaktyczne 

Słowne: dyskusja, pogadanka 

Oglądowe: pokaz 

Praktyczne: ćwiczeniowe, klasyczna metoda problemowa, obserwacji 

Literatura 

Literatura z zakresu studiowanego kierunku. 
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EFEKTY KSZAŁCENIA W POWIĄZANIU Z EFEKTAMI KIERUNKOWYMI 
 

Nr efektu 
kształcenia 

 
Opis efektu kształcenia 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów 
kształcenia 

Wiedza 

W1 
Student posiada pogłębioną wiedzę psychologiczną i 
pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, 
socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się. 

K_W01 

W2 
Student posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej 
metodyki działalności pedagogicznej. 

K_W02 

 
W3 

Student posiada wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu 
życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym 
oraz społecznym, poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich 
etapów edukacyjnych. 

K_W03 

W4 

Student posiada wiedzę na temat procesów komunikowania 
interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności 
pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej), oraz 
ich prawidłowości i zakłóceń. 

K_W04 

W5 
Student posiada poszerzoną wiedzę na temat  wychowania i 
kształcenia, w tym ich filozoficznych, społeczno-kulturowych, 
psychologicznych, biologicznych i medycznych podstaw. 

K_W05 

W6 
 

Student dysponuje poszerzoną wiedzą na temat współczesnych 
teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz 
różnorodnych uwarunkowań tych procesów. 

K_W06 

W7 
 

Student posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą głównych 
środowisk wychowawczych, ich specy ki i procesów w nich 
zachodzących. 

K_W07 

W8 

Student posiada poszerzoną wiedzę na temat projektowania i 
prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, 
poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich etapów 
edukacyjnych i uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne 
uczniów z zaburzeniami w rozwoju. 

K_W08 

W9 

Student posiada poszerzoną wiedzę na temat struktury i funkcji 
systemu edukacji − celów, podstaw prawnych, organizacji i 
funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych 
i opiekuńczych. 

K_W09 

W10 

Student posiada poszerzoną wiedzę na temat podmiotów 
działalności pedagogicznej (dzieci, uczniów, rodziców i 
nauczycieli) i partnerów szkolnej edukacji oraz specy ki 
funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i 
nieprawidłowości rozwojowych. 

K_W10 

W11 
Student posiada poszerzoną wiedzę na temat specy ki 
funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, 

K_W11 
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W12 

Student posiada poszerzoną wiedzę na temat metodyki 
wykonywania zadań − norm, procedur i dobrych praktyk 
stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej 
(wychowanie przedszkolne, nauczanie w szkołach 
ogólnodostępnych, w szkołach i oddziałach specjalnych oraz 
integracyjnych). 

K_W12 

W13 
Student posiada poszerzoną wiedzę na temat bezpieczeństwa i 
higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i 
opiekuńczych, do pracy w których uzyskuje przygotowanie. 

K_W13 

W14 
Student posiada poszerzoną wiedzę na temat projektowania 
ścieżki własnego rozwoju i awansu zawodowego. 

K_W14 

W15 
Student posiada poszerzoną wiedzę na temat etyki zawodu 
nauczyciela. 

K_W15 

W16 

Student posiada podstawową wiedzę w zakresie technik 
informatycznych, przetwarzania tekstów, wykorzystywania 
arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz danych, posługiwania 
się gra ką prezentacyjną, korzystania z usług w sieciach 
informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji. 

K_W16 

W17 
Student posiada niezbędną wiedzę z zakresu zasad 
bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i 
odpowiedzialności prawnej opiekuna. 

 
 
       K_W18 

Umiejętności 

U1 

Student posiada umiejętności niezbędne do kompleksowej 
realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań 
szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania 
programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów. 

K_U01 

U2 

Student posiada umiejętność uczenia się i doskonalenia 
własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem 
nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i 
przetwarzania informacji i materiałów. 

K_U02 

U3 

Student potra  komunikować się przy użyciu różnych technik, 
zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności 
pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w 
procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami 
wspierającymi ten proces. 

K_U03 

U4 
Student potra  dokonywać obserwacji sytuacji i zdarzeń 
pedagogicznych. 

K_U04 

U5 

Student potra  wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu 
pedagogiki oraz psychologii do analizowania i interpretowania 
określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także 
motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji. 

K_U05 

U6 

Student potra  posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu 
pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej 
w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji 
pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań 

K_U06 
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praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych, 

U7 

Student potra  samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 
profesjonalne umiejętności związane z działalnością 
pedagogiczną (dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą), 
korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i 
nowoczesnych technologii. 

K_U07 

U8 

Student posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na 
rozpoznawanie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, opracowywanie wyników obserwacji i 
formułowanie wniosków. 

K_U08 

U9 

Student posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potra  
porozumiewać się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, 
będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo 
rozwiązywać kon ikty i konstruować dobrą atmosferę dla 
komunikacji w klasie szkolnej. 

K_U09 

U10 

Student potra  ocenić przydatność typowych metod, procedur i 
dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych związanych z odpowiednimi 
etapami edukacyjnymi. 

K_U10 

U11 

Student potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, 
środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego 
realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać 
nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej. 

K_U11 

U12 
Student potra  kierować procesami kształcenia i wychowania, 
posiada umiejętność pracy z grupą (zespołem wychowawczym, 
klasowym). 

K_U12 

U13 

Student potra  animować prace nad rozwojem uczestników 
procesów pedagogicznych, wspierać ich samodzielność w 
zdobywaniu wiedzy oraz inspirować do działań na rzecz uczenia 
się przez całe życie. 

K_U13 

U14 

Student potra  pracować z uczniami, indywidualizować zadania i 
dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów 
(w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz 
zmian zachodzących w świecie i w nauce. 

K_U14 

U15 
Student potra  posługiwać się zasadami i normami etycznymi w 
wykonywanej działalności. 

K_U15 

U16 

Student potra  pracować w zespole, pełniąc różne role  umie 
podejmować i wyznaczać zadania  posiada elementarne 
umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań 
pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych), posiada umiejętność współpracy z innymi 
nauczycielami, pedagogami i rodzicami uczniów. 

K_U16 

U17 
Student potra  analizować własne działania pedagogiczne 
(dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) i wskazywać obszary 

K_U17 
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wymagające mody kacji, potra  eksperymentować i wdrażać 
działania innowacyjne. 

U18 
Student potra  zaprojektować plan własnego rozwoju 
zawodowego. 

K_U18 

U19 
Student posiada umiejętności językowe na poziomie  2  
 uropejskiego Systemu  pisu  ształcenia  ęzykowego w zakresie 
dyscyplin naukowych związanych ze studiowanym kierunkiem. 

K_U19 

U20 

Student posiada podstawowe umiejętności w zakresie technik 
informatycznych, przetwarzania tekstów, wykorzystywania 
arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz danych, posługiwania 
się gra ką prezentacyjną, korzystania z usług w sieciach 
informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji. 

K_U20 

U21 
Student posiada umiejętność zróżnicowanego wykorzystywania 
technologii informacyjnej w pracy pedagogicznej. 

K_U21 

U22 
Student posiada wykształcone prawidłowe nawyki posługiwania 
się narządem mowy. 

K_U22 

Kompetencje społeczne 

K1 
 

Student posiada kompetencje niezbędne do kompleksowej 
realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań 
szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania 
programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów. 

K_K01 

K2 
 

Student charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empa ą, 
otwartością, re eksyjnością oraz postawami prospołecznymi i 
poczuciem odpowiedzialności. 

K_K02 

K3 
 

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności  
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i 
rozwoju osobistego  dokonuje oceny własnych kompetencji i 
doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań 
pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych). 

K_K03 

K4 
 

Student jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie 
podejmowania działań pedagogicznych w środowisku 
społecznym  jest gotowy do podejmowania wyzwań 
zawodowych  wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza 
się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych 
zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela, 

K_K04 

K5 
 

Student ma świadomość konieczności prowadzenia 
zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

K_K05 

K6 
Student ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na 
tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; 
wykazuje cechy refleksyjnego praktyka. 

K_K06 

K7 
Student ma świadomość istnienia etycznego wymiaru 
diagnozowania i oceniania uczniów. 

K_K07 
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K8 
Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, 
projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (dydaktyczne, 
wychowawcze i opiekuńcze). 

K_K08 

K9 
Student jest gotowy do podejmowania indywidualnych i 
zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły. 

K_K09 
                         

Metody i sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Forma weryfikacji 

 Zaświadczenie            Dziennik praktyk               Załączniki                     Rozmowa ze  
                                                                                                                 studentem 

K_W01 - 
K_W17 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

K_U01 - 
K_U22 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

K_K01 - 
K_K09 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
 

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu 
(F – ocena formująca, P – ocena podsumowująca) 

W czasie praktyki ciągłej student dokumentuje jej przebieg w DZI NNI U PRA TY , do 
którego dołącza scenariusze prowadzonych zajęć, konspekty, arkusze obserwacji. 

Nad realizacja programu praktyk czuwa opiekun studenta w placówce, który sprawuje nadzór 
nad właściwym przebiegiem praktyki, udziela merytorycznych i metodycznych rad i wskazówek w 
czasie przygotowania zajęć, a po ich przeprowadzeniu wydaje stosowne zalecenia potwierdza w 
DZI NNI U PRA TY  przebieg każdego dnia praktyki. Po zakończeniu praktyki omawia ze studentem 
jej przebieg i wpisuje do DZI NNI A PRA TY  opinię wraz z oceną za wykonanie powierzonych zadań.  

Swoją opinię o przebiegu praktyki zamieszcza w DZI NNI U PRA TY  również student. 
 piekun studenta na praktyce wypełnia także ZAŚWIADCZ NI  (gdzie dokonuje m.in. 

weryfikacji osiągniętych przez studenta efektów kształcenia), będące dokumentem pozostającym w 
aktach studenta na Uczelni. 

W czasie trwania praktyki student prowadzi DZIENNIK PRAKTYK. Zamieszcza  
w nim dzienne sprawozdania z przebiegu praktyki oraz własne refleksje i spostrzeżenia.  
Do DZI NNI A PRA TY  dołącza scenariusze przeprowadzonych zajęć, konspekty, arkusze obserwacji. 
Nauczyciel – opiekun zamieszcza w DZI NNI U PRA TY  opinię słowną o studencie (wyrażającą 
stopień jego zainteresowania pracą z podopiecznymi, zaangażowania w realizacji zadań, jego 
obowiązkowości, aktywności, punktualności, efektywności działań) oraz ocenę cyfrową w skali 
obowiązującej na Uczelni (bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, 
niedostateczny). 

Pobyt studenta na praktyce powinien być potwierdzony pieczątką placówki i podpisem 
dyrektora. 

Zaliczenia praktyk dokonuje koordynator praktyk na podstawie opinii i oceny wystawionej 
przez placówkę, wypełnionego ZAŚWIADCZ NIA, DZI NNI A PRA TY , załączników (konspektów, 
scenariuszy zajęć itp.) oraz rozmowy ze studentem. 

Student składa dokumenty praktyki do koordynatora praktyk na Uczelni nie później niż na 
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dwa miesiące przed ukończeniem studiów.                
Punkty ECTS i ich rozkład z uwzględnieniem pracy studenta 

Rodzaj pracy studenta Obciążenie studenta 
 
Udział w zajęciach określonych w planie studiów 

 
3 miesiące/12 tygodni/360 h 

Samodzielne przygotowanie do zajęć (zadania domowe – 
lektura przygotowująca do zajęć, prezentacje, prace pisemne, 
inne) 

 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i egzamin/zaliczenie  

Łącznie punktów ECTS za przedmiot 10 ECTS 

 

 

 

Anna Więcławska - koordynator praktyk 

podpis  

        

 


