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REGULAMIN PEDAGOGICZNYCH PRAKTYK STUDENCKICH 

W WYDZIALE TEOLOGICZNYM 

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH 

 

 

Na podstawie Zarządzenia nr 41 z dnia 27 czerwca 2007 r. Rektora Uniwersytetu 

Śląskiego w sprawie organizowania studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie 

Śląskim i obowiązków opiekunów praktyk (późń. zm.: Zarządzenie nr 43 z dnia 27 czerwca 

2008 r.; Zarządzenie nr 93 z dnia 17 września 2009 r.; Zarządzenie nr 71 z dnia 6 września 

2010 r.); Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. 

w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela 

oraz w oparciu o obowiązujący Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim i Porozumienie 

pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 

września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN  

2000 r. nr 4 poz. 20) wprowadza się Regulamin Pedagogicznych Praktyk Studenckich w 

Wydziale Teologicznym UŚ w następującym brzmieniu: 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Regulamin dotyczy Pedagogicznych Praktyk Studenckich organizowanych na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku: teologia i nauki o rodzinie. 

2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

a) Uczelnia – Uniwersytet Śląski w Katowicach; 

b) wydział – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego; 

c) dziekan – Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego; 

d) wydziałowy opiekun praktyk – powołany przez Dziekana nauczyciel 

akademicki Wydziału Teologicznego; 

e) opiekun praktyki – nauczyciel, z którym Uczelnia zawiera umowę o 

sprawowanie opieki nad studentami odbywającymi praktykę pedagogiczną; 

f) praktyka – praktyka pedagogiczna odbywana w państwowych lub prywatnych 

placówkach oświatowych, umożliwiająca studentowi wykonywanie zadań 

zgodnych z programem kształcenia i zapewniająca uzyskanie kompetencji 

zawodowych. 
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3. Praktyki pedagogiczne obowiązują wszystkich studentów, których program 

kształcenia przewiduje realizację praktyki. 

4. Rodzaj i czas trwania praktyki określa program kształcenia, obowiązujący na danym 

kierunku studiów i na danej specjalności. 

5. Studentom z tytułu praktyki nie przysługują żadne świadczenia ze strony Uczelni. 

6. Studentom przysługują świadczenia ze środków budżetu państwa, zapisane w ustawie 

z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób 

zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. 

 

 

II. CEL PRAKTYKI 

 

Podstawowym założeniem praktyki pedagogicznej jest umożliwienie studentom kontaktu 

z rzeczywistością dydaktyczno-wychowawczą w placówce oświatowej oraz zapewnienie 

warunków do zdobycia doświadczenia pedagogicznego w zakresie:    

 

1. Przygotowania przyszłych nauczycieli do pracy dydaktycznej i opiekuńczo-

wychowawczej. 

2. Krytycznej oceny wiedzy, umiejętności i postaw nabytych w trakcie studiów, poprzez 

twórczą konfrontację z rzeczywistością szkoły.  

3. Nabycia umiejętności łączenia wiedzy naukowej z praktyką kształcenia i wychowania. 

4. Pogłębienia znajomości metod i form nauczania i wychowania oraz ich praktycznego 

wykorzystania w ramach profilu kształcenia zawodowego. 

5. Poznania celów, funkcji, struktury, zasad działania i organizacji placówki oświatowej 

i jej środowiska. 

6. Poznania zakresu zadań i obowiązków pracowników placówki oświatowej na 

stanowisku nauczyciela i wychowawcy.  

7. Rozwijania umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej z uczniami. 

 

 

III. ORGANIZACJA PRAKTYKI  
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1. Na kierunku: teologia ustala się jako obowiązkowe praktyki pedagogiczne w 

wymiarze 150 godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla specjalności: 

teologia pastoralna i teologia nauczycielska: 

a) praktyka ciągła w VI semestrze studiów w wymiarze 75 godzin (szkoła 

podstawowa)1; 

b) praktyka ciągła w VIII semestrze studiów w wymiarze 75 godzin (szkoły 

ponadpodstawowe)2. 

2. Na kierunku: nauki o rodzinie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 

pierwszego stopnia (licencjackich) praktyka ciągła w III i IV semestrze w wymiarze 

150 godzin3. 

3. Wyboru placówki oświatowej dokonuje student, po wcześniejszym, osobistym 

uzgodnieniu z dyrekcją wybranej placówki oraz opiekunem praktyk wszelkich 

szczegółów, związanych z odbyciem praktyki pedagogicznej4.    

4. Praktyka pedagogiczna odbywa się na podstawie podpisanych przez Dziekana i 

Wydziałowego Opiekuna Praktyk Studenckich dokumentów: imiennego skierowania 

na praktykę oraz porozumienia dotyczącego organizacji praktyki zawodowej 

studentów UŚ. 

5. Dokumentację dotyczącą praktyki student pobiera samodzielnie ze strony 

internetowej Wydziału Teologicznego.  

6. Po zakończeniu praktyki opiekun praktyki przedstawia pisemnie swoją ocenę 

przebiegu praktyki oraz dokonuje charakterystyki postawy studenta.  

7. Opiekunem studenta z ramienia Uczelni podczas odbywania praktyki jest nauczyciel 

akademicki powołany przez Dziekana. 

8. Przebieg praktyki nie może kolidować z odbywaniem przez studenta zajęć 

na Uczelni. 

 
1 KRK moduł kształcenia: Katechetyczna praktyka pedagogiczna 1 (kod modułu: 11- TN-14-PR1; 11-

TS-14-PR1). 
  
2 KRK moduł kształcenia: Katechetyczna praktyka pedagogiczna 2 (kod modułu: 11- TN- 14-PR2; 11- 

TS -14-PR2). 

3 KRK moduł kształcenia: Praktyka pedagogiczna (kod modułu: 11-R1S-12-r1_40). 

4 Studenci czwartego roku teologii pastoralnej, ze względu na organizację formacji seminaryjnej, 

odbywają praktyki pedagogiczne w miejscu staży duszpasterskiego. Szczegółowe informacje 

dotyczące organizacji praktyki pedagogicznej znajdują się na stronie internetowej WTL UŚ. 
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9. Student niepełnosprawny (legitymujący się orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym) ustala z opiekunem praktyk 

program praktyki z uwzględnieniem stopnia swojej niepełnosprawności. 

 

IV.  ZOBOWIĄZANIA UCZELNI 

 

Kierując na praktykę, Uczelnia zobowiązuje się do: 

1) ustalenia zasad odbywania i zaliczania praktyk; 

2) wyznaczenia opiekunów praktyk spośród nauczycieli akademickich; 

3) pokrycia kosztów związanych z organizacją praktyk na studiach stacjonarnych 

(koszty organizacji praktyk na studiach niestacjonarnych pokrywane są z opłat 

własnych studentów); 

4) poświadczenia studentom odbycia praktyki w suplemencie do dyplomu 

ukończenia studiów. 

 

V. OBOWIĄZKI WYDZIAŁOWEGO OPIEKUNA PRAKTYK 

 

Opiekun praktyk – nauczyciel akademicki jest zobowiązany do: 

1) zaznajomienia studenta z programem praktyki i trybem jej odbywania oraz 

zaliczania; 

2) sprawowania nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad przebiegiem praktyk; 

3) zaliczania odbycia praktyki poprzez odpowiedni wpis do systemu USOS; 

4) przedłożenia Dziekanowi sprawozdania z praktyki. 

 

 

VI. OBOWIĄZKI STUDENTA 

 

Student zobowiązany jest do: 

1) systematycznego prowadzenia dokumentacji praktyki (raport praktyk)   

2) należytego wypełniania powierzonych mu obowiązków zawodowych, 

wynikających z programu praktyki; 

3) przestrzegania regulaminu pracy obowiązującego w miejscu odbywania praktyki; 

4) współpracy z przedstawicielami placówki oświatowej i stosowania się do zaleceń 

opiekuna praktyki. 
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VII. TRYB ZALICZANIA PRAKTYKI 

 

1. Zaliczenie praktyki jest koniecznym warunkiem zaliczenia studiów, zgodnie 

z obowiązującym programem kształcenia. 

2. Warunkiem niezbędnym do zaliczenia praktyki jest odbycie jej we wskazanym 

terminie. 

3. Zaliczenie praktyki przez opiekuna następuje po pozytywnym zweryfikowaniu 

osiągniętych efektów kształcenia i kompetencji zawodowych na podstawie 

stosownych dokumentów, wymaganych przez Wydziałowego Opiekuna Praktyki. 

4. Na wniosek studenta Dziekan lub Wydziałowy Opiekun Praktyk Studenckich może 

zaliczyć jako praktykę pedagogiczną: udokumentowaną pracę zawodową, staż, 

wolontariat lub inne działania studenta, pod warunkiem, że wykonywana praca była 

zgodna z profilem kształcenia na kierunku i specjalności studiów a okres zatrudnienia 

nie był krótszy niż określony w planie studiów czas trwania praktyki.  

5. Student ubiegający się o uznanie za praktykę pedagogiczną działalności 

wymienionych w pkt. 4 kieruje odpowiedni wniosek w tej sprawie do Dziekana  lub 

Wydziałowego Opiekuna Praktyk Studenckich wraz z dokumentami potwierdzającymi 

rodzaj i charakter wykonywanej pracy opatrzonymi pozytywną opinią dyrekcji danej 

placówki. 

6. 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. 

 

 

VIII. POSTANOWIENA KOŃCOWE 

 

1. Sprawy dotyczące zasad odbywania i zaliczania praktyk nieobjętych przepisami 

niniejszego regulaminu rozstrzyga Dziekan lub Wydziałowy Opiekun Praktyk 

Studenckich. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji praktyk pedagogicznych określają 

w każdym roku akademickim harmonogramy, programy praktyk i inne dokumenty 
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opracowane przez Wydziałowego Opiekuna Praktyk Studenckich w porozumieniu z 

Władzami Wydziału Teologicznego UŚ. 

 


