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Praktyki na poszczególnych kierunkach studiów organizowane są na podstawie Zarządzenia Rektora 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 68  z dnia 19 maja 2017 w sprawie organizowania studenckich 
praktyk zawodowych i określenia obowiązków opiekunów praktyk, Zarządzenia nr 175 Rektora Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach z dnia 30 października 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizowania 
studenckich praktyk zawodowych i określenia obowiązków opiekunów praktyk, jak również w oparciu o 
Regulamin Studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (załącznik do Uchwały nr 368 Senatu UŚ z dnia 
30 kwietnia 2019r.) oraz Procedury Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia dla kierunków studiów 
organizowanych przez Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji (od roku akademickiego 2019/2020).  
 
Ponadto praktyki na kierunku studiów Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna są organizowane na 
podstawie Rozporządzenia  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie 
standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Załącznik 2. Standard 
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji 
wczesnoszkolnej). 
 
Na specjalnościach nauczycielskich realizowanych na kierunku Pedagogika organizacja praktyk odbywa się 
przy uwzględnianiu dodatkowo wytycznych z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 
2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 1 marca 2019r zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli, a także Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 
stycznie 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela 
oraz z Rozporządzenia  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu 
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Załącznik 1 i 3). 
 

I. Uwagi ogólne 
Praktyki stanowią ważną a zarazem integralną część procesu dydaktyczno-wychowawczego, realizowanego 
przez   studentów  w  uczelni  wyższej. Są  z  jednej  strony  sposobem  sprawdzenia  użyteczności   wiedzy 
i umiejętności zdobywanych w toku kształcenia, z drugiej - natomiast mogą stanowić podstawę do 
podejmowania zagadnień wynikających z własnych zainteresowań studentów. Praktyki obowiązują 
wszystkich studentów, których program kształcenia przewiduje ich realizację. Studentom z tytułu praktyki ze 
strony Uczelni nie przysługują żadne świadczenia. Studenci kierowani na praktykę są objęci ubezpieczeniem 
od następstw nieszczęśliwych wypadków na zasadach określonych w ustawie z dnia 30  października  
2002r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych 
okolicznościach. Świadczenia określone w tej ustawie są finansowane ze środków budżetu państwa. 
 

II. Ogólne cele praktyk 
1. Rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach. 
2. Wzbogacanie wiedzy teoretycznej o praktyczne doświadczenia w zależności od zainteresowań 

studenta. 
3. Kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. 
4. Przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania. 
5. Weryfikowanie zdobytej wiedzy pedagogicznej, psychologicznej i organizacyjnej w pracy. 
6. Inspirowanie do poznania  i  samooceny    siebie,   rozpoznawania   swoich  możliwości w różnych 

dziedzinach i zakresach działania. 
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7. Stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studenta na rynku 
pracy. 

 

III. Rodzaje praktyk 
Rodzaj i czas trwania praktyk określa plan studiów. Wymiar  godzin  praktyk  zróżnicowany  jest w 
zależności od specjalności. Studentów obowiązują jedna lub dwie praktyki zawodowe (praktyki 
pedagogiczne, realizowane na kierunku/specjalności nauczycielskiej) w zależności  stopnia kształcenia. 
 

 
IV.   Organizacja praktyk 
1. Studenci będący na kierunku nauczycielskim, czy specjalności  nauczycielskiej  realizują  praktyki  

zawodowe na podstawie porozumienia o organizacji praktyki pedagogicznej/nauczycielskiej 
studentów Uniwersytetu Śląskiego (załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 175 Rektora Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach z dnia 30 października 2018r.) zawieranych ze szkołami lub innymi 
placówkami oświatowymi. 

2. Pozostali studenci realizują praktyki zawodowe na podstawie porozumienia  o organizacji praktyki 
zawodowej studentów Uniwersytetu Śląskiego (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 175 Rektora 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 października 2018r.)  zawieranych z zakładami 
pracy. 

3. Rodzaj praktyk powinien odpowiadać profilowi kształcenia na danym kierunku lub specjalności 
studiów. 

4. Praktyka może być podjęta przez studentów, którzy zaliczyli co najmniej pierwszy semestr studiów 
w czasie wolnym od  zajęć dydaktycznych. 

5. Studenci stacjonarni i niestacjonarni realizują praktyki zawodowe w terminach określonych w 
programie praktyk. 

6. Studenci,   za   pisemną  zgodą  Prodziekana d.s. Kształcenia i Studenckich, mogą realizować 
praktyki w innym terminie, niekolidującym z zajęciami wynikającymi z planu studiów. 

7. Student niepełnosprawny (legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczeniem  równoważnym)  ustala  z  opiekunem  praktyk i instytucją przyjmującą, program 
praktyki z uwzględnieniem stopnia swojej niepełnosprawności. 

8. Za nadzór dydaktyczny nad organizacją i przebiegiem praktyk odpowiadają opiekunowie praktyk 
zawodowych powołani przez Dziekana Wydziału. 

9. Wszelkie spawy związane z ewidencjonowaniem wydawanych dokumentów studentom takich jak: 
porozumień, skierowań na praktykę, oświadczeń, jak również w dalszej kolejności przyjmowanie 
dokumentów potrzebnych do rejestrowania przebiegu praktyk po zaliczeniu jej w indeksie 
prowadzone są przez opiekunów praktyk zawodowych. 

 

V.   Miejsce praktyk 
1. Studenci powinni we własnym zakresie poszukiwać instytucji, w której odbędą praktykę. 
2. Praktyka może się odbywać w ramach realizowanych programów wymian zagranicznych studentów. 
3. Miejscem odbywania praktyki przez studentów o profilu nauczycielskim są szkoły, przedszkola oraz 

inne instytucje oświatowe. 
4. Studenci  nie  będący  na  specjalnościach nauczycielskich  realizują swoje praktyki w placówkach 

wyszczególnionych w programach praktyk. 
 

VI.   Obowiązki  uczelnianego opiekuna praktyk 
1. Opiekun   praktyk  jest  przełożonym  studentów   odbywających   praktykę   zgodnie   z   jej   celami 

i ustalonym programem. 
2. Opiekunowie zobowiązani są do: 

 wyjaśnienia studentom wszelkich wątpliwości związanych z programem praktyki, miejscem ich 
odbywania oraz obowiązkami praktykanta, 

 wyznaczenia dyżuru, podczas którego studenci mogą konsultować się w/s praktyk, a w dalszej 
kolejności ją zaliczać, 
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 sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przez studentów zadań 
wynikających z programu praktyk, 

 udzielania pomocy i porad studentom odbywającym praktykę, 

 wybiórczego hospitowania praktyk i sporządzania protokołów, 

 zaliczania,  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów przez studenta, zrealizowaną  praktykę 
w indeksie, 

 dokonania analizy dokumentacji praktyk i na tej podstawie sporządzenia sprawozdania z 
praktyk. 

 
VII  Obowiązki studenta 
Student przed realizacją praktyki powinien: 

 zapoznać się z regulaminem praktyk - umieszczonym na naszej stronie internetowej 
www.wsne.us.edu.pl, 

 odebrać od opiekuna praktyki zawodowej w wyznaczonych terminach stosowne dokumenty 
w zależności od  rodzaju praktyki, 

 złożyć  w  wyznaczonym  terminie  prawidłowo wypełnione porozumienia, 

 odebrać skierowanie na praktykę (załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu 
Śląskiego nr 68  z  dnia  19 maja 2017), 

 podpisać oświadczenie o znajomości podstawowych zasad organizacji praktyk, (załącznik 
nr 4 Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 68  z  dnia  19 maja 2017) 

 pobrać ze strony internetowej dokumenty potrzebne do rejestrowania jej przebiegu: 
 opinię o studencie realizującym praktykę, 
 raport z przebiegu praktyki, 
 dziennik praktyk. 

 
Student w czasie realizowania praktyki powinien: 

 zapoznać się z programem praktyki oraz ogólną organizacją pracy instytucji, do której został 
skierowany, 

 wykonywać zadania, wynikające z programu praktyki,  

 uczestniczyć w zorganizowanym przez placówkę szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz przestrzegać obowiązującego tam regulaminu pracy, przepisów BHP i tajemnicy 
służbowej, 

 prowadzić stosowną dokumentację swej praktyki, odzwierciedlającą jej przebieg oraz 
poziom merytoryczny i metodyczny swojego przygotowania, 

 obserwować zajęcia, jak również prowadzić różnego rodzaju zajęcia zgodnie z programem 
praktyki. 
Ponadto, każdy  student ma prawo zgłaszać pytania i propozycje pod adresem opiekunów praktyk, jeśli 

czegoś z podawanych mu zaleceń nie rozumie lub sądzi, iż mógłby coś w zakresie ustalonych ramowo 
zadań udoskonalić. 

 

Student  po realizacją praktyki ma obowiązek: 

 podejść do uczelnianego opiekuna praktyk w wyznaczonych przez niego terminach po 
zaliczenie  praktyki w indeksie przedkładając następującą dokumentację: 

 opinię o studencie realizującym praktykę, 
 raport z przebiegu praktyki, 
 dziennik praktyk, 
 oraz inne dokumenty wynikające z programu praktyki, 

 oddać po zaliczeniu w indeksie w/w dokumenty u uczelnianego opiekuna praktyki 
zawodowej, które po zarejestrowaniu zostaną przekazane do dziekanatu. 

 

VIII.   Warunki zaliczenia praktyk 
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1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest jej odbycie przez studenta w ustalonym 
terminie i wykazanie się wiedzą i umiejętnościami, dla których praktyka została zorganizowana. 

2. Zaliczenia praktyki dokonuje opiekun powołany wcześniej przez Dziekana Wydziału na podstawie 
dokumentów przedłożonych przez studenta, odzwierciedlających wykonywanie zadań 
przewidzianych programem praktyki. 

3. Zaliczenie praktyk odbywa się wg ustalonych przez opiekunów i wcześniej przekazanych terminów. 
4. Zaliczenie z oceną pozytywną wszystkich praktyk jest warunkiem dopuszczenia studenta do 

egzaminu magisterskiego lub dyplomowego. 
5. Szkoła wyższa może zaliczyć praktyki wykonywane przez studentów za granicą, jeżeli jej charakter 

spełnia wymagania przewidziane w programie praktyk studenckich. 
6. Zgodnie  z §5 ust. 2  Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 68  z  dnia  19 

maja 2017r. Dziekan może zaliczyć studentowi praktykę na podstawie udokumentowanej pracy 
zawodowej w kraju lub za granicą lub innej formy zatrudnienia (np. wolontariatu, stażu), zgodnej z 
profilem kształcenia na kierunku lub specjalności studiów. W tym celu student składa do Dziekana 
wniosek wg wzoru (załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 68  z  dnia  19 
maja 2017r.). 

7. W przypadku studentów niepełnosprawnych opiekun praktyki powinien ustalić ze studentem sposób 
zaliczenia praktyki, uwzględniając jego stopień niepełnosprawności oraz możliwości osiągnięcia 
przez niego zalecanych efektów kształcenia. 

 

IX.   Uwagi końcowe.  
1. Sprawy dotyczące zasad odbywania i zaliczania praktyk nieobjętych niniejszym regulaminem 

rozstrzyga Dziekan lub Dyrektor Kierunku Studiów. 
2. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji praktyk w danym roku akademickim określają 

dodatkowo opracowane harmonogramy, programy praktyk oraz dokumenty służące odnotowywaniu 
przez studentów przebiegu praktyki. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


