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Rozdział 1 

  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego (ANSG) w Ostrowcu 

Świętokrzyskim (zwana dalej uczelnią) organizuje praktyki studenckie przewidziane  

w planach i programach studiów na poszczególnych jej kierunkach. 

2. Niniejszy „Regulamin - Kierunkowe wytyczne praktyk studenckich kierunku 

„Pedagogika” w Wydziale Pedagogicznym Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa 

Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, zwany dalej Regulaminem, określa cele i 

zasady organizacji praktyk studenckich ich przebieg, warunki zaliczenia oraz obowiązki 

organizatorów i uczestników praktyk. 

3. Regulamin Praktyk został opracowany w oparciu o przepisy prawne: 

a) ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (T. j. Dz. 

U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.),  

b) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 

r. w sprawie studiów (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1861 z późn. zm.), 

c) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.  

w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

nauczyciela (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz.890),  

d) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r.  

w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów 

lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

755 z póz. zm.)  

e) Statut Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego wprowadzony 

Uchwałą nr 4/2022 Zgromadzenia Wspólników Ostrowieckiej Szkoły Biznesu – 

spółki z o. o. (założyciela ANSG) z dnia 20 kwietnia 2022 r. 

f) Regulamin Studiów Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego 

wprowadzony zarządzeniem nr 12/2022 Rektora WSBiP z dnia 30 kwietnia 2022r. 

 

 



 

 

§ 2 

1. Praktyka studencka jest integralną częścią procesu kształcenia studentów w ANSG. Jej 

zaliczenie jest niezbędne do uzyskania zaliczenia poszczególnych semestrów w trakcie 

studiów, jak i ukończenia studiów. 

 

 

Rozdział 2 

 

WYMIAR I CELE PRAKTYK STUDENCKICH 

 

§ 3 

Wymiar praktyk 

 

 

1. Dla wszystkich kierunków studiów o profilu praktycznym, prowadzonych w Akademii 

Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, a więc i na 

kierunku Pedagogika, zgodnie z postanowieniami art.67 ust.6 ustawy dnia 20 lipca 2018 

r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wymiar praktyk wynosi: 

 720 godzin- w przypadku studiów pierwszego stopnia (nienauczycielskich),  

 360 -  w przypadku studiów drugiego stopnia. 

 

2. Dla kierunku studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, wymiar 

praktyk określony został w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do zawodu 

nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (Dz.U. z 2019 r. poz.1573) wymiar 

praktyk wynosi 240 godzin praktyka śródroczna, w tym 30 godzin praktyki ogólno 

pedagogicznej oraz trzymiesięczna praktyka ciągła. 

 

3. Na kierunku Pedagogika wymiar i czas trwania oraz sposób zaliczania praktyki, w tym 

liczbę punktów ECTS przyznawanych za jej zaliczenie, określone w programie i planie 

studiów, ustala się:  

 dla studentów studiów I-go stopnia - trzy 2- miesięczne cykle praktyk odbywane na 

pierwszym, drugim i trzecim roku studiów, a rozliczanie i zaliczanie poszczególnych 

cykli praktyk następuje po II, IV i VI semestrze; 

 dla studentów studiów II-go stopnia – 3-miesięczna praktyka podzielona 2 semestry  

- odbywane na pierwszym i drugim roku studiów, a rozliczanie i zaliczanie 

poszczególnych cykli praktyk następuje po II i IV semestrze; 

 dla studiów jednolitych magisterskich przygotowujących do wykonywania zawodu 

nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej 240-godzinna praktyka 

śródroczna - w tym w II semestrze 30 godzin praktyka ogólno pedagogiczna, w III 

semestrze 210 godzin praktyka wychowawczo-dydaktyczna oraz praktyka ciągła  

w wymiarze 3 miesięcy w semestrach V ,VI, VII. 

 

 



 

 

§ 4 

Miejsce odbywania praktyk 

 

1. Praktyki odbywać się będą w placówkach/instytucjach związanych ze studiowaną 

specjalnością, czyli: 

 Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna: w placówkach wychowania 

przedszkolnego, szkołach podstawowych w oddziałach przedszkolnych i na szczeblu 

edukacji wczesnoszkolnej; 

 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami gerontologii: w bursach 

szkolnych, internatach, domach dziecka - w tym domy dla małych dzieci, rodzinne 

domy dziecka; w pogotowiu opiekuńczych; w ośrodkach szkolno-wychowawczych; 

świetlicach i klubach środowiskowych, profilaktyczno-wychowawczych, 

terapeutycznych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, warsztatach terapii 

zajęciowej, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, poradniach psychologiczno-

pedagogicznych, domach pomocy społecznej, klubach seniora, hospicjach, miejskich 

ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach wsparcia 

dziennego.  

 Pedagogika resocjalizacyjna z elementami terapii pedagogicznej: w zakładach 

poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych 

ośrodkach socjoterapii, pogotowiach opiekuńczych, sądach rejonowych (wydział 

spraw rodzinnych i nieletnich: rodzinny kurator sądowy), ośrodkach rehabilitacyjno-

readaptacyjnych dla uzależnionych, świetlicach środowiskowych  

i socjoterapeutycznych, policji - komórki d.s. nieletnich i patologii, policyjnych izbach 

dziecka, Ochotniczych Hufcach Pracy (centrach kształcenia i wychowania), kuratorzy 

sądowi, kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą, zakładach karnych, rodzinnych 

ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, schroniskach dla nieletnich. 

 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją: w bursach szkolnych, 

internatach, domach dziecka - w tym domach małego dziecka, rodzinnych domach 

dziecka, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, świetlicach 

i klubach środowiskowych, profilaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych, 

młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, warsztatach terapii zajęciowej, 

ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, 

domach pomocy społecznej, klubach seniora, hospicjach, miejskich ośrodkach 

pomocy społecznej, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach wsparcia 

dziennego, zakładach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, 

młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, pogotowiach opiekuńczych, sądach 

rejonowych (wydział ds. rodzinnych i nieletnich: rodzinny kurator sądowy), ośrodkach 

rehabilitacyjno-readaptacyjnych dla uzależnionych, świetlicach środowiskowych  

i socjoterapeutycznych, w policji - komórki d.s. nieletnich i patologii, policyjnych 

izbach dziecka, Ochotniczych Hufcach Pracy (centra kształcenia i wychowania), 

kuratorzy sądowi, kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą, zakładach karnych, 

rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, schroniskach dla nieletnich. 

 

§ 5 

Cele praktyk studenckich 

 

1. Określa się następujące główne cele  praktyk studenckich: 



 przygotowanie do praktycznego wykonywania podstawowych czynności zawodowych, 

właściwych dla absolwenta kierunku pedagogika;  

 poznawanie środowiska zawodowego, osób znaczących oraz autorytetów w dziedzinie 

swojej przyszłej aktywności zawodowej; 

 weryfikowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie dotychczasowych studiów; 

 kształtowanie szeregu istotnych cech i właściwości pożądanych przez pracodawców, 

m.in. kreatywności zawodowej, radzenia sobie w trudnych sytuacjach (konfliktowych, 

stresowych ), podnoszenia kultury zawodowej; 

 rozpoznawanie własnych kompetencji, a  poprzez to możliwości na rynku pracy. 

2. Określa się szczegółowe cele praktyk studenckich : 

 poznanie przez studentów organizacji,  struktur i zasad  działania oraz prowadzonej 

dokumentacji  przedszkola, szkoły, placówki (instytucji)  w której odbywają praktykę; 

 obserwowanie czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk oraz prowadzonych 

przez niego zajęć oraz aktywności podopiecznych; 

 dokładne  poznanie warsztatu pracy, zdobycie orientacji o całokształcie czynności 

zawodowych pracowników danej  placówki/ instytucji opiekuńczo-wychowawczej; 

 rozwijanie wiedzy o stosowanych w działaniach pedagogicznych metodach pracy  

z podopiecznymi; 

 poznanie problemów  i struktury społecznej podopiecznych placówki/ instytucji 

opiekuńczo-wychowawczej; 

 nabycie i rozwijanie praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy danej 

placówki/instytucji. Podejmowanie się prób samodzielnego prowadzenia części zajęć 

opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych, kulturalnych, pomocowych. 

 

Szczegółową tematykę zagadnień  programowych, związanych z realizacją i osiągnięciem w/w 

celów praktyki  zawiera  załącznik nr 1  do niniejszego regulaminu. 

 

 

Rozdział 3 

ZASADY ORGANIZACJI PRAKTYK STUDENCKICH 

 

§ 6 

 

1. Uczelnia z wybranymi zakładami pracy, o których mowa w § 4, zawiera porozumienia  

–umowy na odbycie praktyki przez studenta - grupę studentów ANSG (kierunku 

Pedagogika), w określonym przedziale i wymiarze czasowym, (ramowy wzór 

porozumienia - umowy pokazuje  załącznik nr 2). 

2. Student może odbyć praktykę w miejscu wskazanym przez uczelnię lub wyszukanym 

samodzielnie po przedstawieniu gotowości kierownika danego urzędu (instytucji) na 

przyjęcie studenta na praktykę i uzyskaniu zgody opiekuna praktyki.  

3. W celu odbycia praktyki w zakładzie wskazanym przez uczelnię, student otrzymuje  

z uczelni (od opiekuna praktyk) skierowanie (wzór skierowania jak załącznik nr 3). W 

skierowaniu powołuje się na porozumienie - umowę o którym mowa w ust.1 oraz określa 



się miejsce odbywania praktyki, jej wymiar czasowy, tj. datę jej rozpoczęcia  

i zakończenia. 

4. W celu odbycia praktyki w zakładzie wyszukanym samodzielnie, student: 

 przedkłada w uczelni ( opiekunowi praktyk) zaświadczenie wystawione przez zakład 

pracy wyrażające zgodę na odbycie praktyki przez określonego studenta, (wzór 

zaświadczenia określa  załącznik nr 4); 

 po zaakceptowaniu przez opiekuna praktyk w/w zaświadczenia, student otrzymuje od 

niego skierowanie z Uczelni do odbycia praktyki (wzór  określa załącznik nr 5). 

 W skierowaniu powołuje się na zaświadczenie, o którym mowa w pkt.1 oraz określa 

się miejsce odbywania praktyki, wymiar czasowy i daty jej rozpoczęcia i zakończenia. 

5. Bez względu na tryb odbywania praktyki i sposób skierowania na nią określony w ust.2 i 

4, studentów obowiązuje prowadzenie ujednoliconej dokumentacji praktyk w postaci 

Dziennika Przebiegu Praktyki , wzór jak załącznik nr 6. 

 

Rozdział 4 

 

PRZYGOTOWANIE I PRZEBIEG PRAKTYK STUDENCKICH 

 

§ 7 

 

1. Przed rozpoczęciem poszczególnych cyklów praktyk opiekun praktyk w wymiarze  

2-ch godzin w terminach wynikających z planów zajęć, przeprowadza ze studentami 

zajęcia informacyjno-organizacyjne. W trakcie zajęć studenci: 

 

1) zapoznawani są; 

a)  z aktualnymi przepisami ogólnymi i wewnątrzuczelnianymi dotyczącymi praktyk, 

b) zasadami odbywania praktyk, 

c)  z obowiązującym wymiarem praktyk na danym kierunku studiów,  

d) terminami  odbywania i zaliczania poszczególnych etapów praktyk, 

e) z obowiązkami i kompetencjami osób funkcyjnych uczelni w obszarze praktyk; 

f) obowiązkami studentów związanych z obszarem praktyk i określonych  

w niniejszym regulaminie, 

g) warunkami zaliczenia praktyk bez obowiązku ich odbycia; 

 

2) otrzymują stosowną dokumentację dotyczącą praktyki oraz zaznajamiani są  

z zasadami i sposobem jej prowadzenia i wypełniania. 

 

2. W trakcie praktyki studenci realizują jej program dokumentując realizację poszczególnych 

zadań i tematów w dzienniku praktyk, o którym mowa w § 5 ust.5. 

 

3.  Po zakończeniu poszczególnych cykli - etapów studiów, o których mowa w § 3 ust. 2, 

opiekun praktyk w wymiarze 2-ch godzin w terminach wynikających z planów zajęć, 

przeprowadza ze studentami zajęcia rozliczeniowo –zaliczeniowe, w trakcie których: 



1) odbiera od studentów dokumentację praktyk, dokonuje jej sprawdzenia i omawia ją ze 

studentem; 

2)  wpisuje zaliczenia praktyki w kartach okresowych osiągnięć studenta. 

4. W sytuacji, kiedy student z przyczyn uzasadnionych nie podjął praktyki w wyznaczonym 

terminie, o których mowa w § 3 ust. 2, na uzasadniony i udokumentowany wniosek 

studenta - zaopiniowany przez opiekuna praktyk, dziekan wyznacza inny termin jej 

odbycia lub decyzje o łączeniu poszczególnych cykli odbywania praktyk (wzór wniosku 

jak załącznik nr 7). 

 

Rozdział  5 

 

OBOWIĄZKI  ORGANIZATORA  ORAZ UCZESTNIKÓW  PRAKTYK 

STUDENCKICH 

 

§ 8 

Kierunkowy opiekun praktyk studenckich 

 

Organizacją i przebiegiem praktycznego kształcenia studentów na kierunku Pedagogika, 

kieruje opiekun praktyk, powołany przez Dziekana Wydziału Pedagogicznego na wniosek 

Kierownika Katedry Pedagogiki.  

Do zadań opiekuna praktyk należy w szczególności: 

 

1.  Przed rozpoczęciem praktyki: 

 wskazanie, zasugerowanie studentom miejsc, w których mogą odbyć praktyki lub 

wydanie zgody na miejsce wybrane przez  studenta; 

 przeprowadzenie  2–ch godzin (przed każdym rocznym cyklem praktyk) zajęć 

dydaktyczno – informacyjnych ze studentami mającymi odbyć praktyki, 

przygotowując ich organizacyjnie i merytorycznie do tych praktyk; 

 przeprowadzenie kontroli – hospitacji 10% (co najmniej 3-ch osób) losowo 

wybranych z liczby studentów odbywających praktyki według planu kontroli  

- hospitacji zatwierdzonego przez Dziekana wydziału; 

 

2. Po zakończeniu praktyki: 

 przeprowadzenie 2-ch godzin (po każdym rocznym cyklu praktyk) zajęć dydaktyczno 

– rozliczeniowych ze studentami w celu rozliczenia, podsumowania i zaliczenia 

praktyk oraz dokonanie wpisu do kart okresowych osiągnięć studenta. 

 

3. Ponadto:  

 współdziałanie z zakładowymi opiekunami praktyk o których mowa w § 10 ust. 5  

i kierownictwem zakładów pracy w rozstrzyganiu bieżących spraw i problemów 

dotyczących studentów; 



 współpraca z opiekunami praktyk  prowadzącymi praktyki w ramach danego wydziału 

i uczelni; 

 wykonywanie dla dziekana wydziału i Uczelnianej Komisji Jakości Kształcenia  

w terminie do 30 października rocznych sprawozdań dotyczących odbytych praktyk 

na kierunku pedagogika za ubiegły rok akademicki. 

 

§ 9 

Dziekan wydziału 

 

Dziekan wydziału - odpowiada za programowe organizacyjne, merytoryczne  

i dydaktyczne przeprowadzenie praktyk na kierowanym wydziale, do jego obowiązków, 

należy: 

1. we współpracy z kierownikami katedr i opiekunami praktyk opracowanie programów 

praktyk i „Regulaminów – kierunkowych wytycznych praktyk" na poszczególnych 

kierunkach studiów (regulaminy – kierunkowe wytyczne praktyk, winny być zgodne  

z Uczelnianym Regulaminem Praktyk i przepisami prawnymi obowiązującym w 

systemie szkolnictwa wyższego); 

2. zapewnianie odpowiedniej liczby miejsc odbywania praktyk studentom oraz 

nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy w tym zakresie z zakładami pracy; 

3. zawieranie i podpisywanie z zakładami pracy porozumień – umów o których mowa  

w § 5 ust.1 na odbycie praktyki w tym zakładzie przez studenta - grupę studentów 

ANSG, w określonym przedziale i wymiarze czasowym; 

4. podejmowanie decyzji (na wniosek studenta, po zaopiniowaniu przez opiekuna 

praktyk) dotyczących: 

 łączenia praktyk; 

 przesuwania terminu ich odbycia; 

 zaliczenia praktyki studentowi bez obowiązku jej odbycia, po spełnieniu przez 

studenta warunków  określonych w niniejszym regulaminie.  

 

 

§ 10 

 

Uczelniana Komisja Jakości Kształcenia 
 

Uczelniana Komisja Jakości Kształcenia - dokonuje analizy rocznych sprawozdań,  

o których mowa w § 7 ust. 1 pkt.4, dotyczących odbytych praktyk na poszczególnych 

kierunkach studiów za dany rok akademicki i przedstawianie ich wyników w Białej Księdze 

Jakości Kształcenia ANSG w Ostrowcu Świętokrzyskim.  

 

§ 11 

 

Zakład pracy 

 



Zakład pracy - przyjmujący studenta w celu odbycia praktyki powinien: 

1. zapewnić miejsce pracy, umożliwiające odbycie praktyki w pełnym jej wymiarze oraz 

zgodnie z programem praktyki; 

2. zapoznać studentów z zakładowymi regulaminami, instrukcjami i wewnętrznymi 

przepisami, do których przestrzegania studenci są zobowiązani; 

3. przeszkolić w zakresie przepisów bhp i innych zasad obowiązujących w zakładzie; 

4. wyznaczyć zakładowego opiekuna praktyki, który zapewni prawidłową realizację 

zadań praktyki oraz będzie reprezentantem zakładu pracy w kontaktach z uczelnią; 

5. potwierdzić (przez zakładowego opiekuna praktyk) w „Dzienniku zajęć” zakończenie 

odbywania praktyki i wydać stosową opinię studentowi. 

 

§ 12 

Studenci 

 

Studenci Uczelni - zobowiązani są do: 

1. zapoznania się przed rozpoczęciem praktyki z treścią "Regulaminu - kierunkowymi 

wytycznymi odbywania praktyk"; 

2. uczestniczenia w spotkaniach (zajęciach) organizowanych przez opiekuna praktyk; 

3. podjęcia praktyki w wyznaczonym terminie i miejscu oraz rzetelnego wypełniania 

zadań określonych w regulaminie praktyk; 

4. prowadzenia na bieżąco dokumentacji praktyk; 

5. niezwłocznego powiadamiania opiekuna praktyk o każdej zmianie terminu praktyki 

oraz o problemach zaistniałych w miejscu odbywania praktyki; 

6. przedstawienie opiekunowi praktyk (na zajęciach rozliczeniowych w terminie 

określonym w planie studiów), wymaganych dokumentów potwierdzających odbycie 

praktyki w celu jej zaliczenia. 

 

Rozdział 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 13 

 

Studenci odbywający praktykę studencką w zakładzie pracy, swoją osobą reprezentują 

Uczelnię. Ich postawa w najmniejszym stopniu nie może uchybiać dobremu imieniu uczelni. 

 

§ 14 

 

1. Sprawy nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie są rozstrzygane przez Dziekana 

Wydziału Pedagogicznego na podstawie Regulaminu Studiów ANSG w Ostrowcu 

Świętokrzyskim. 

2. Zasady odbywania praktyk określone w niniejszym regulaminie, mogą ulec zmianie w 

okresie wprowadzenia w kraju stanu nadzwyczajnego i wydanych w tym względzie 

doraźnych wytycznych i uregulowań prawnych. 

 

§ 15 

 



1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 października 2022 roku.  

2. Jednocześnie uchyla się Regulamin - Kierunkowe Wytyczne Praktyk Studenckich na 

kierunku Pedagogika w Wydziale Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu WSBiP w Ostrowcu 

Św., stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/2019 Dziekana Wydziału Pedagogiki 

i Nauk o Zdrowiu WSBiP w Ostrowcu Św. z dnia 10 października 2019 r.. 

 

 

 

 

 dr Mirosława Parlak      dr Grażyna Kałamaga 

.........................................                                                         ................................ 
                    Kierownik Katedry                                                                                      Dziekan Wydziału 

                           Pedagogiki                                                                                              Pedagogicznego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do regulaminu 

 

 

Załącznik nr 1. Szczegółowe zagadnienia programowe do zrealizowania w czasie praktyk.  

Załącznik nr 2. Wzór umowy z zakładem pracy na odbycie praktyk studentów WSBiP; 

Załącznik nr 3. Wzór skierowania do odbycia praktyki na podstawie umowy; 

Załącznik nr 4. Wzór zaświadczenia studenta o wyrażeniu zgody zakładu pracy na odbycie 

praktyki;  

Załącznik nr 5. Wzór skierowania do odbycia praktyki na podstawie zaświadczenia; 

Załącznik nr 6. Wzór wniosku do Dziekana; 

Załącznik nr 7.Wzór DZIENNIK PRZEBIEGU PRAKTYKI STUDENTA kierunku Pedagogika 

Załącznik nr 8. Wzór wniosku do dziekana o zaliczenie praktyki bez jej odbycia. 

  



                                                                          Załącznik nr 1 

do Regulaminu Praktyk Studenckich 

         na kierunku Pedagogika  

ANSG w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 

Z A G A D N I E N I A  P R O G R A M O W E 

do zrealizowania w trakcie praktyk 

 

Praktyka na kierunku pedagogika pierwszego stopnia  

Praktyka w I-szym roku studiów  

1. Zapoznanie  studentów z działalnością statutową placówek, ich strukturą, prowadzoną 

dokumentacją funkcjonowaniem oraz pozostałymi zadaniami realizowanymi  

w oparciu o stosowne przepisy prawa; 

2. Studenci obserwują zajęcia prowadzone z podopiecznymi, asystują pracownikom 

placówki, dokumentują swoje obserwacje; w miarę możliwości podejmują próby 

samodzielnego planowania, prowadzenia i dokumentowania niektórych działań;  

3. Z opiekunem przydzielonym im w placówce analizują pracę nauczyciela/pracownika  

i uczniów/podopiecznych oraz pracę własną; 

 

Praktyka w II-gim roku studiów 

1. Poznanie przez studentów od strony praktycznej warunków działalności wybranej 

placówki/instytucji, specyfiki ich działań;  

2. Wstępne zintegrowanie nabytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej z działalnością 

praktyczną;  

3. Włączanie się studentów przez współpracę i współdziałanie z pracownikami instytucji 

i placówek w organizację działań i aktywizację uczestników (uczniów, 

wychowanków); wraz z opiekunem przydzielonym im w placówce analizują pracę 

nauczyciela/pracownika i uczniów/podopiecznych oraz pracę własną; 

 

Praktyka w III-cim roku studiów  

1. Pogłębione integrowanie nabytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej i metodycznej  

z praktyczną działalnością pedagogiczną;  

2. Studenci samodzielnie planują i przeprowadzają zajęcia/określone działania analizują 

własną pracę i jej efekty; dokumentują przebieg procesu opiekuńczo-wychowawczo-

dydaktycznego; 

3. Podejmują próby diagnozowania i dokumentowania możliwości i potrzeb 

dzieci/podopiecznych;  

4. Rozwijanie umiejętności projektowania i organizowania zajęć praktycznych  

z  uczestnikami danej instytucji, placówki oświatowo-wychowawczej; 

5. Nabywanie doświadczenia w realizacji praktycznych zadań pedagogicznych przez 

samodzielne przeprowadzanie zajęć; zapoznanie się z praktycznymi warunkami 

pełnienia roli zawodowej pedagoga w zakresie wybranej specjalności; 



Praktyka na kierunku pedagogika drugiego stopnia  

Celem kształcenia na kierunku pedagogika drugiego stopnia jest  

1. Kreatywny profesjonalista w wybranym zakresie pedagogiki poprzez pogłębienie 

zdobytej wiedzy oraz umożliwienie studentom zdobywania doświadczeń związanych 

z funkcjonowaniem przedszkoli, szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych  

i  resocjalizacyjnych.;  

2. Kształtowanie kompetencji opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych przez 

zapoznanie się ze specyfiką placówek, w których praktyka jest odbywana,  

3. Poznanie sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników, 

procesów pedagogicznych, prowadzonej dokumentacji.;  

4. Obserwowanie aktywności dzieci/podopiecznych, interakcji dorosły-

dziecko/podopieczny, oraz interakcji między dziećmi/ podopiecznymi;  

5. Poznanie czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk oraz prowadzonych 

przez niego zajęć, toku metodycznego zajęć, stosowanych metod i form pracy;  

6. Współdziałanie z opiekunem praktyk w sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz 

zapewnianiu bezpieczeństwa;  

7. Podejmowanie działań wychowawczych wynikających z zastanych sytuacji;  

8. Podejmowanie działań w zakresie projektowania i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w szkole, przedszkolu, placówce opiekuńczo-wychowawczej, pełnienie 

roli opiekuna/wychowawcy/nauczyciela w w/w placówkach;  

9. Analiza i interpretacja  zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń 

pedagogicznych, społecznych np. patologii społecznej, ich powiązań z różnymi 

obszarami działalności pedagogicznej np. działaniami profilaktycznymi czy 

pomocowymi. 

 

Praktyka na studiach jednolitych magisterskich przygotowujących do 

wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej 

Celem jednolitych studiów magisterskich przygotowujących do wykonywania zawodu 

nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej jest  

1. kształcenie nauczycieli - profesjonalistów, którzy świadomie, refleksyjnie, twórczo  

i efektywnie potrafią wspierać rozwój dziecka 

2. rozwijać własne kompetencje zawodowe. 

Zagadnienia do zrealizowania w trakcie praktyk w I-szym roku - praktyka  

ogólnopedagogiczna - 30 godzin 

1. Zapoznanie się z organizacją pracy przedszkoli, szkół, placówek,  systemu 

funkcjonowania, prowadzenia dokumentacji; 

2. Obserwacja i zapoznanie się z warsztatem pracy nauczyciela, realizowania zadań 

opiekuńczo-wychowawczych, dydaktycznych, diagnostycznych, charakterystycznych 

dla w/w placówek. 

Zagadnienia do zrealizowania w trakcie praktyk w II roku praktyka  

wychowawczo-dydaktyczna- 210 godzin 



1. Obserwacja oraz zapoznanie się z codzienną rolą nauczyciela w organizowaniu 

środowiska wychowawczego i uczenia się dzieci młodzieży, przygotowanie do 

efektywnego organizowania własnego warsztatu nauczycielskiego. 

2. Udział w zajęciach dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych, diagnostycznych, 

terapeutycznych i innych wg wskazań nauczyciela opiekuna. 

3. Projektowanie i prowadzenie działań wychowawczo-dydaktycznych w przedszkolu  

i szkole podstawowej. 

4. Analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń 

pedagogicznych. Rozwijanie swego przygotowania merytorycznego we współpracy  

z nauczycielami i specjalistami. 

5. Udział w zajęciach dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych, diagnostycznych, 

terapeutycznych i innych wg wskazań nauczyciela opiekuna. 

6. Projektowanie i prowadzenie działań wychowawczo-dydaktycznych w przedszkolu  

i szkole podstawowej. 

7. Analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń 

pedagogicznych. Rozwijanie swego przygotowania merytorycznego we współpracy  

z nauczycielami i specjalistami. 

 

Zagadnienia do zrealizowania w trakcie praktyk w III roku, miesięczna praktyka ciągła 

w przedszkolu (V semestr) 

 

1. Zapoznanie się ze specyfiką placówki, w której praktyka jest odbywana,  

w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań dydaktyczno-

wychowawczych, sposobu funkcjonowania i organizacji pracy przedszkola, warsztatu 

pracy nauczyciela przedszkola, uczestników procesów pedagogicznych oraz 

prowadzonej dokumentacji przedszkola i nauczyciela. 

2. Obserwacja(hospitowanie) we wszystkich grupach wiekowych czynności 

podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego zajęć oraz 

aktywności dzieci, toku metodycznego zajęć, procesów komunikowania 

interpersonalnego i społecznego w grupie, działań podejmowanych na rzecz 

zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i dokumentowanie przebiegu zajęć w przedszkolu.  

3. Projektowanie i prowadzenie zajęć w przedszkolu zgodnie z samodzielnie 

opracowanym projektem lub konspektem/scenariuszem .Rozwijanie swojego 

przygotowania merytorycznego we współpracy z nauczycielami i specjalistami. 

4. Analiza i interpretacja zaobserwowanych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych 

(spontaniczne zachowania dzieci) i ocena własnego funkcjonowania w toku 

wypełniania roli nauczyciela (autorefleksja pedagogiczna). Konsultacja z opiekunem 

praktyk w celu omawiania obserwowanych i prowadzonych zajęć. 

 

Zagadnienia do zrealizowania w trakcie praktyk w III roku miesięczna praktyka 

ciągła w szkole (VI semestr) 

 

1. Zapoznanie się ze specyfiką placówki, w której praktyka jest odbywana,  

w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań dydaktyczno-

wychowawczych, sposobu funkcjonowania i organizacji pracy szkoły, warsztatu pracy 

nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, uczestników procesów pedagogicznych oraz 

prowadzonej dokumentacji szkoły i nauczyciela. 

2. Obserwacja(hospitowanie) we wszystkich klasach I-III czynności podejmowanych 

przez opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego zajęć oraz aktywności 

uczniów, toku metodycznego zajęć, procesów komunikowania interpersonalnego  



i społecznego w grupie, działań podejmowanych na rzecz dostosowania sposobu 

komunikacji do poziomu rozwoju uczniów, dokumentowanie przebiegu zajęć  

w szkole.  

3. Projektowanie i prowadzenie zajęć w szkole zgodnie z samodzielnie opracowanym 

projektem lub konspektem/scenariuszem .Rozwijanie swojego przygotowania 

merytorycznego we współpracy z nauczycielami i specjalistami. 

4. Analiza i interpretacja zaobserwowanych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych 

(spontaniczne zachowania dzieci) i ocena własnego funkcjonowania w toku 

wypełniania roli nauczyciela (autorefleksja pedagogiczna). Konsultacja z opiekunem 

praktyk w celu omawiania obserwowanych i prowadzonych zajęć. 

 

Zagadnienia do zrealizowania w trakcie praktyk w IV roku miesięczna praktyka 

ciągła  w szkole (VII semestr) 

 

1. Współdziałanie z opiekunem praktyk w zakresie planowania i realizowania zajęć  

w każdej klasie I-III szkoły podstawowej (opracowywanie scenariuszy zajęć, środków 

dydaktycznych do prowadzenia zajęć, organizowaniu pracy w klasie, przestrzeni klasy 

lekcyjnej). 

2. Podejmowanie działań w zakresie projektowania i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

3. Udział w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć planowych i okazjonalnych, 

podejmowanie współpracy z innymi nauczycielami, pedagogiem, psychologiem oraz 

specjalistami pracującymi w szkole. 

4. Pełnienie roli nauczyciela w klasie I-III, a w szczególności dostosowywanie metod  

i form pracy do realizowanych treści, możliwości uczniów oraz dynamiki klasy, 

organizację i prowadzenie zajęć w oparciu o samodzielnie opracowane scenariusze, 

diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, podejmowanie 

indywidualnej pracy z uczniami, w tym z uczniami ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi.  

5. Autorefleksja pedagogiczna .Ocena własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli 

nauczyciela(dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron), ocena przebiegu 

prowadzonych zajęć edukacyjnych oraz realizacji zamierzonych celów, konsultacje  

z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych i prowadzonych zajęć. 

 

 

 



Załącznik nr 2 

                                                                                     do Regulaminu Praktyk Studenckich 

                                                                                 na kierunku Pedagogika 

                                                                                    ANSG w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 

POROZUMIENIE - UMOWA 

O PROWADZENIU PRAKTYK STUDENCKICH 

ZAWARTE 

 
W dniu .......................................... pomiędzy Akademią Nauk Stosowanych im. Józefa 

gołuchowskiego w  Ostrowcu Świętokrzyskim, reprezentowaną w imieniu i z upoważnienia 

Rektora przez 

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

 

 a ............................................................................................................................................ 

 

reprezentowanym przez ....................................................................................... zawiera się 

porozumienie o następującej treści: 

 

1. W roku akademickim ………………… zostaną skierowani studenci kierunku 

.................................................................... (studia niestacjonarne) Akademii Nauk 

Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Św., w celu odbycia praktyki zgodnej 

z kierunkiem studiów w 

 

 …………………………………………………………………………….……………….… 
nazwa i adres placówki 

    ……………………………………………………………………………………………… 

 

2. Realizując postanowienia wynikające z Regulaminu Praktyk ANSG, umawiające się strony 

ustalają co następuje: 

    1) Przyjmujący praktykantów Zakład Pracy wyznacza osobę (Zakładowego Opiekuna 

         Praktyk )odpowiedzialną za studentów odbywających praktyki. 

    2) Przyjmujący Zakład Pracy zobowiązany jest w miarę swoich możliwości zapewnić 

         warunki do jak najlepszej realizacji praktyk zawodowych,  z uwzględnieniem zasad 

         bezpieczeństwa i higieny pracy; 

    3) Studenci są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej i przestrzegania 

         przepisów  o ochronie danych osobowych; 

    4)  Praktyki  realizowane będą bez wzajemnych rozliczeń finansowych; 

     5) W przypadku odstąpienia jednej ze stron od warunków umowy, strona ta zobowiązuje 

          się  powiadomić o tym fakcie stronę drugą na piśmie w ciągu 14 dni. 

 

3. Porozumienie sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dla każdej ze stron 

    po jednym egzemplarzu. 

 

 

  ......................................                                                             ......................................... 
    podpis przedstawiciela Uczelni                                                                podpis przedstawiciela Zakładu Pracy 

 

 

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

       pieczęć uczelni                                                                                                pieczęć zakładu pracy 



Załącznik nr 3,do 

do Regulaminu Praktyk Studenckich 

         na kierunku Pedagogika  

ANSG w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 

................................                                                           Ostrowiec Św., dn. ............................ 
    pieczęć Uczelni                                                                                                                       miejscowość i data 

 

 

SKIEROWANIE 

Studenta Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego 

 w Ostrowcu Św. do odbycia praktyki 

 
 

Na podstawie  umowy* z dnia ...................................................., zawartej pomiędzy 

Akademią Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Św., a  

 

................................................................................................................................................ 
                                          (nazwa, adres i telefon Zakładu Pracy) 

 

kieruję Panią/ Pana  ………………………………………………………………………… 

 

Studenta/Studentkę …… roku  Akademii Nauk Stosowanych im. J. Gołuchowskiego  

w Ostrowcu Św., kierunku Pedagogika, specjalność ……………………………………… 
 

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

do . .......................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................ 
                                                  (nazwa, adres  i telefon Zakładu  Pracy). 

w celu odbycia  praktyki. 

 

Planowy wymiar praktyki: …..… godzin 

 

Termin rozpoczęcia praktyki: .............................................................. 

 

Nieprzekraczalny termin zakończenia praktyki: ................................... 

Zakres programowy oraz zadania i cele praktyki ,student przedstawi w dniu rozpoczęcia 

odbywania praktyki.  

Opiekunem  praktyk studenckich ze strony Uczelni jest: …………………..…..………….... 

tel. ………………………. 

 

 

                                                                                     ............................................................. 
                                                                                                   pieczęć i podpis osoby reprezentującej Uczelnię 

 

 

* Dotyczy umowy dotyczącej praktyk studenckich, zawartej pomiędzy Akademii Nauk Stosowanych im. 

Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, a Zakładem Pracy do którego wystawione jest 

niniejsze skierowanie. 



Załącznik nr 4, 

do Regulaminu Praktyk Studenckich 

         na kierunku Pedagogika  

ANSG w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 

 

 

           

………………………                                                                            ………….……………..                       
    pieczęć Zakładu Pracy                                                                                                  miejscowość i  data 

 

 

                                                          Zaświadczenie * 
 

 

        Zaświadczam, że Pani/Pani.................................................................................................. 

Student/Studentka ….. roku studiów (stacjonarnych/niestacjonarnych) w Akademii Nauk 

Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, na kierunku 

Pedagogika, uzyskał zgodę na odbycie praktyki w  wymiarze ………. godzin, w:  

 

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

 

............................................................................................................................................. 
                                             (nazwa, adres i telefon Zakładu Pracy) 

 

Przewidywany termin odbycia praktyki: od .................................do .................................. 

 

Proponowany opiekun ze strony Zakładu Pracy: ............................................................... 

Praktyka odbędzie się zgodnie z wymogami i na zasadach określonych Regulaminie Praktyk 

Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

 

 

 

 

 

................................................................…..  
pieczęć i podpis osoby reprezentującej Zakład Pracy 

 

 
 

 

*  Zaświadczenie jest warunkiem koniecznym do wystawienia przez ANSG skierowania studentowi  

    do odbycia praktyki w zakładzie pracy ,który wystawił  niniejsze zaświadczenie. 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5,do 

Do Regulaminu Praktyk Studenckich 

         na kierunku Pedagogika  

ANSG w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 

...................................                                                                               .................................... 
    pieczęć Uczelni                                                                                                                 miejscowość i data 

 

 

 

SKIEROWANIE 

Studenta Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego  

w Ostrowcu Św., do odbycia praktyki 
 

 

Na podstawie przedłożonego Zaświadczenia* z dnia .................................................................. 

 

kieruję Panią/ Pana ....................................................................................................................... 

 

Studenta/Studentkę …… roku Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego  

w Ostrowcu Św.,  kierunku Pedagogika 
 

do .................................................................................................................................................. 

 

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

 

     ……………………………………………………………………………………………….. 
                                                       (nazwa i adres Zakładu Pracy) 

w celu odbycia  praktyki. 

 

Planowy wymiar praktyki: ……… godzin 

 

Termin rozpoczęcia praktyki : .............................................................. 

 

Nieprzekraczalny termin zakończenia praktyki: ................................... 

Zakres programowy oraz zadania i cele praktyki, student przedstawi w dniu rozpoczęcia 

odbywania praktyki.  

Opiekunem praktyk studenckich ze strony Uczelni jest: ……………………………………… 

tel. ………………………. 

  

 

 

                                                                                     ............................................................. 
                                                                                                   pieczęć i podpis osoby reprezentującej Uczelnię 

 

 
* Zaświadczenie potwierdzające zgodę zakładu na odbycie praktyki, które przełożył student 

   opiekunowi praktyk ANSG, było warunkiem niezbędnym do wydania niniejszego skierowania. 

 
 



Załącznik nr 6, 

do Regulaminu Praktyk Studenckich 

         na kierunku Pedagogika  

ANSG w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 
                                                                               Ostrowiec Świętokrzyski, dnia ............................ 

 

………………………........................................................ 
             (Imię i nazwisko studenta) 

                                                                         

Numer albumu………………………………………. 

 

Kierunek studiów…………………………………… 

 

Dziekan 

Wydziału Pedagogicznego 

Akademii Nauk Stosowanych  

im. Józefa Gołuchowskiego  

w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 

 

W N I O S E K 

 

Proszę o 

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

 

…………………………………………………………………………………………………... 
(Wpisać treść wnioskowania, np. : zmianę terminu odbywania praktyki, łączenie cyklu praktyk itp.) 

Prośbę swoja motywuję (uzasadniam) 

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

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

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

 

                                                                                                        ……………………...……… 
                                                                                                               Data i podpis studenta 
 

Opinia opiekuna praktyk 

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

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

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

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

 

                                                                                                       ……………….…………… 
                                                                                                         Data i podpis opiekuna praktyk 

 

Decyzja Dziekana 

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

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

 

 

                                                                                                            ………………………….. 
                                                                                                                   Data i podpis Dziekana 



Załącznik nr 7 

do Regulaminu Praktyk Studenckich 

         na kierunku Pedagogika  

ANSG w Ostrowcu Świętokrzyskim 

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

                    ( pieczęć uczelni ) 

 

 

 

DZIENNIK PRZEBIEGU PRAKTYKI  STUDENTA 

kierunku Pedagogika Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego w 

Ostrowcu Świętokrzyskim 
 

 

 

1. Imię i Nazwisko studenta .................................................................. nr albumu .................... 

 

2. Rok studiów ...................................................  3. Nazwa praktyki : …………………………        

                  

4. Opiekun (kierownik) praktyki ze strony Uczelni ………………………………………. 

 

5. Miejsce i adres odbywania praktyki ........................................................................... 

 

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

. 

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

 

6.Okres odbywania praktyki ........................................................................................... 

 

 

                               UDOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU PRAKTYKI 

 

 Dzień 

Praktyki 

 

DATA 

 

Krótki opis wykonywanych czynności zgodnych z zagadnieniami 

programowymi 

 
     1       2                                                          3 

 

 

     1 

 

 

  

    

 

     2 

 

 

  

    

 

     3  

 

  



 
      1       2 3 

  

 

    4 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    5 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    6 

 

 

  

 

 

 

 

 

     

 

    7 

 

 

  

 

 

 

 

 

     

 

     8 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     9 

 

 

  

 

 

 

 

 

     

 

    10 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     11 

  

 

 

 

 

 

 

    12 

 

  



 

                                                                              

 

 

   13 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   14 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  15 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  16 

  

 

 

 

 

 

 

Krótka opinia dotycząca studenta odbywającego praktykę ........................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

  (pieczęć zakładu pracy - miejsca praktyki studenta )                              ( Nazwisko i imię i podpis opiekuna 

                                                                                                                         studenta ze strony zakładu pracy )  

 



Załącznik nr 8 , 

do Regulaminu Praktyk Studenckich 

         na kierunku Pedagogika  

ANSG w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia.............................  

Nazwisko i imię studenta…………………………………  

Rok i kierunek studiów…………………………………… 

Numer albumu    ………………….. 

 

Dziekan 

Wydziału Pedagogicznego 

Akademii Nauk Stosowanych  

im. Józefa Gołuchowskiego  

w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 

 

Wniosek o zaliczenie praktyki studenckiej 

 
Niniejszym oświadczam , że pracuję (pracowałem ) 

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

 ( Podać pełną nazwę i adres instytucji-zakładu) 

 

w okresie od........................................................do..............................................................  
( podać dokładna datę ) 

 

na stanowisku...................................................................................................................... 
 ( podać nazwę stanowiska wg umowy ) 

i w związku z powyższym proszę o zaliczenie mi studenckiej praktyki bez jej odbywania, 

przewidzianej w programie i planie studiów pierwszego I-go/ II-go stopnia na kierunku 

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

 
…………………………………………………………. 

                                                                                                         podpis studenta 

Załączniki:  

1.Zaświadczenie o zatrudnieniu. 

 2....................................................................  

3………………………………………..  

 

Opinia Opiekuna Praktyk.  

Zgodnie z postanowieniami , Regulaminu Praktyk Studenckich na kierunku………………………. 

………………………………….ANSG, w dniu …............................. przeprowadziłam/-em rozmowę 

kwalifikacyjną z wnioskującym studentem i dokonałam/-em sprawdzenia złożonych przez niego 

dokumentów. Wynika z niej, że zakres czynności wykonywanych przez wnioskującego w miejscu 

jego pracy jak również posiadany przez niego zakres wiedzy teoretycznej z zakresu…………. 

………………………….. przemawiają za zwolnieniem (nie zwolnieniem) wnioskującego studenta  

z odbycia praktyki.  

……………………………  
data i podpis opiekuna praktyk  

Decyzja Dziekana Wydziału  

 

Zaliczam / Nie zaliczam                                                                   ……………………………… 

                                                                                                                         data, pieczęć i podpis Dziekana  


