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………………………………  …………………, dnia ………………………. r. 
(pieczęć zakładu) 

Kolegium Jagiellońskie 

Toruńska Szkoła Wyższa 

ul. Prosta 4 

87-100 Toruń 

 

 

ZAŚWIADCZENIE 

 

 
Pan/i ………………………………………………………, PESEL ……………………….., nr albumu 

…………………………, student/ka ….................... roku na kierunku pedagogika  

w Kolegium Jagiellońskim - TSW, w okresie od ………….……………. do ………….…………  

w ramach studenckich praktyk zawodowych, pod kierunkiem opiekuna 

…………………………………………………… uczestniczyła w realizacji zadań zgodnych  

z „Ramowym programem studenckiej praktyki zawodowej: Resocjalizacja i profilaktyka społeczna – 

profil praktyczny”. 

I. Przebieg praktyki  

L.P.  

Czynności studenta na praktyce /  

Czynności pracownika w ramach pracy zawodowej* 

Liczba                         

tygodni 

Liczba 

godzin 

1.     

2.    

3.    

4.     

5.     

6.    

7.    

8.     

9.    

10.     

11.    

12.    

13.    
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II. Ocena przygotowania merytorycznego/metodycznego studenta (skala: słaba, średnia, dobra, bardzo 

dobra) 

......................................................................................................................................................................... 

III. Postawa studenta w trakcie praktyki (skala: słaba, średnia, dobra, bardzo dobra) 

    a) zainteresowanie pracą ................................................................................................................................. 

    b) obowiązkowość ……..............................................................................................………………………. 

    c) aktywność …………................................................................................................……………………… 

    d) efektywność działania ………….................................................................................…………………… 

IV. Umiejętność nawiązywania kontaktów (skala: słaba, średnia, dobra, bardzo dobra) 

a) z podopiecznymi (gotowość do współpracy, życzliwość, empatia, kultura osobista itp.) 

 

    …………………………………………………………………………...............................……………….. 

    b) z gronem pedagogicznym/pracownikami (umiejętność korzystania z doświadczeń innych, gotowość do  

        współpracy, itp.)  

     ………………………………………………..…………………...………………………………………… 

V. Ocena realizacji efektów kształcenia praktycznego 

Lista osiągniętych efektów kształcenia 

Zakładany efekt kształcenia 
Poziom osiągnięcia efektu kształcenia 

praktycznego 

Wiedza 

Wyszczególnienie nabytych efektów kształcenia w zakresie wiedzy 

Poziom 

osiągnęła/-ął nie osiągnęła/-ął 

Ma pogłębioną wiedzę na temat przyczyn, form i objawów nieprzystosowania 

społecznego, zna także modele postępowania w zakresie profilaktyki społecznej i 

resocjalizacji oraz instytucje, w których są one realizowane. 

 

  

Ma wiedzę na temat przestępczości oraz jej sprawców i ofiar, zna także zasady, 

sposoby i metody rozpoznawania i wykrywania przestępstw i ich sprawców. 

 

  

Ma pogłębioną wiedzę na temat psychospołecznych prawidłowości rządzących 

procesem regulacji zachowań prowadzących do zjawisk niedostosowania, 

wykolejenia i patologii społecznej. 

 

  

Posiada szeroką wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań − norm, procedur i 

dobrych praktyk stosowanych w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji. 

 

  

Ma poszerzoną wiedzę na temat diagnozowania osób nieprzystosowanych 

społecznie, w tym umieszczonych w zakładach karnych i poprawczych. 
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Ma wiedzę na temat prawidłowych i zaburzonych mechanizmów funkcjonowania 

człowieka oraz ich znaczenia dla oceny jego zachowania w kontekście 

obowiązujących uregulowań prawnych. 

 

  

Ma pogłębioną wiedzę na temat uzależnień, ich uwarunkowań, rodzajów, faz 

rozwoju i funkcjonowania osób uzależnionych. 

 

  

Ma wiedzę na temat znaczenia mediacji w postępowaniu z nieletnimi, zna etapy 

procedury mediacyjnej, jak również prawne uregulowania postępowania 

mediacyjnego. 

 

  

Ma wiedzę na temat organizacji służby kuratorskiej, aktów prawnych regulujących 

instytucje kurateli sądowej, zna także prawa, obowiązki, zadania i specyfikę pracy 

kuratorów rodzinnych i kuratorów dla dorosłych, zna kodeks etyki kuratora. 

 

  

Ma pogłębioną wiedzę na temat praw, obowiązków, zadań i specyfiki pracy 

wychowawcy placówki resocjalizacyjnej, zna także normy etyczne i prawne 

obowiązujące wychowawcę. 

 

  

Umiejętności 

Wyszczególnienie nabytych efektów kształcenia w zakresie 

umiejętności 

Poziom 

osiągnęła/-ął nie osiągnęła/-ął 

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z pedagogiki i psychologii, kryminologii 

i kryminalistyki do analizowania i interpretowania różnego rodzaju patologicznych 

lub niewłaściwych sytuacji i zdarzeń społecznych, a także motywów i wzorów 

zachowań osób w nich uczestniczących. 

 

  

Potrafi ocenić przydatność typowych metod , procedur i dobrych praktyk do 

realizacji zadań z zakresu profilaktyki społecznej, resocjalizacji i terapii. 

 

  

W oparciu o posiadaną wiedze teoretyczną potrafi charakteryzować zjawiska 

niedostosowania, wykolejenia i patologii społecznej wskazując ich mechanizmy i 

przyczyny. 

 

  

Potrafi dobierać i wykorzystywać odpowiednie środki, metody i techniki do 

realizacji zadań z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji. 

 

  

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, analizowania i diagnozowania 

zachowań człowieka i umie opisać mechanizmy psychologiczne leżące u ich 

podstaw. 

 

  

Potrafi zdiagnozować i scharakteryzować osobę uzależnioną oraz skonstruować dla 

niej program działań resocjalizacyjno-terapeutycznych. 

 

  

Potrafi wybrać odpowiednie procedury mediacyjne oraz zastosować właściwe ze 

względu na uczestników mediacji i jej cel. 

 

  

Potrafi skonstruować program oddziaływań resocjalizacyjnych oraz program dla 

podopiecznego pozostającego pod nadzorem lub dozorem kuratora sądowego. 
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Potrafi pracować w zespole, pełnić w nim różne role, potrafi także inicjować i 

wyznaczać zadania, jak również podejmować działania pozwalające na ich realizację 
  

Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w wykonywanej działalności 

diagnostycznej, profilaktycznej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej. 

 

  

Kompetencje społeczne 

Wyszczególnienie nabytych efektów kształcenia w zakresie 

kompetencji  społecznych 

Poziom 

osiągnęła/-ął nie osiągnęła/-ął 

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności a także konieczności 

permanentnego podnoszenia swoich kwalifikacji pedagogicznych. 

 

  

Jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań 

profilaktycznych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych, jest gotowy do realizowana 

wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się 

wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych. 

 

  

Jest wrażliwy na wszelkie przejawy patologii społecznej i nieprzystosowania 

społecznego, rozumie konieczność przywracania takich osób społeczeństwu. 

 

  

Ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania, profilaktyki i 

resocjalizacji oraz terapii nieletnich i dorosłych nieprzystosowanych społecznie. 

 

  

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i realizuje zadania z 

zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji   dbając o ich poziom, innowacyjność 

i adekwatność do przyjętych celów. 

 

  

Ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i 

przestrzegania zasad etyki zawodowej, wykazuje cech refleksyjnego praktyka. 

 

  

Ma świadomość konieczności podejmowania zindywidualizowanych działań wobec 

osób zagrożonych lub dotkniętych uzależnieniami 
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VI. Uwagi dodatkowe 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

VII. Ogólna ocena praktyki (skala ocen: 5, 4+, 4, 3+, 3, 2) 

 

......................................................................................................................................................................... 

 

 

podpis Opiekuna na praktyce                  pieczątka instytucji                     podpis i pieczęć          

                                                                                                                  Dyrektora placówki  
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* niepotrzebne skreślić 

 

 

Zaliczenie praktyki zawodowej 

 
Imię i nazwisko studenta: 

 

 

 

Nr albumu: 

Oświadczenie studenta:   

Oświadczam, że odbyłem/-am praktykę zawodową w miejscach i terminach wykazanych w niniejszym 

ZAŚWIADCZENIU oraz  składam je wraz z DZIENNICZKIEM PRAKTYK  oraz załącznikami. 

 

.                                                                                                                    .............................................                                                                             

.............................................................. 

(data złożenia dokumentów)                                                                        (czytelny podpis studenta)    

 

Imię i nazwisko koordynatora praktyki: 

 

 

Ocena praktyki zawodowej:   

Na podstawie informacji zawartych w ZAŚWIADCZENIU, DZIENNICZKU PRAKTYK, analizie załączników 

(konspektów, scenariuszy zajęć itp.) oraz rozmowy ze studentem, zgodnie ze sposobem  zaliczenia 

określonym w  sylabusie  zaliczam / nie zaliczam *praktykę  zawodową.   

 

Uzasadnienie w przypadku niezaliczenia praktyki zawodowej: 

 

…………………………………………………………………………………………………………...…….. 

…………………………………………………………………………………………………………...…….. 

…………………………………………………………………………………………………………...…….. 

…………………………………………………………………………………………………………...…….. 

…………………………………………………………………………………………………………...…….. 

…………………………………………………………………………………………………………...…….. 

…………………………………………………………………………………………………………...…….. 

…………………………………………………………………………………………………………...…….. 

…………………………………………………………………………………………………………...…….. 

………………………………………………………………………………………………............................. 

  

 ………………………………..                                 …………………………………………….. 

                   (data)                                                                      (podpis koordynatora praktyk)  


