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REGULAMIN PEDAGOGICZNYCH PRAKTYK STUDENCKICH 

NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH 

 

 

Na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 41 z dnia 27 czerwca 

2007 r. 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 Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim (załącznik do Obwieszczenia 

Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 14 maja 2012 r.), wprowadza się Regulamin 

Pedagogicznych Praktyk Studenckich w następującym brzmieniu: 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Regulamin dotyczy Pedagogicznych Praktyk Studenckich na studiach stacjonarnych  

i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku: Pedagogika oraz Pedagogika 

specjalna. 

2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

1) Uczelnia – Uniwersytet Śląski w Katowicach; 

2) wydział – Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego; 

3) dziekan – Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego; 

4) Wydziałowy Koordynator ds. Pedagogicznych Praktyk Studenckich – 

pełnomocnik Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu 

Śląskiego ds. Pedagogicznych Praktyk Studenckich;  

5) instytucja przyjmująca – zakład pracy, który przyjmuje studenta na praktykę; 

6) praktyka – praktyka pedagogiczna odbywana w placówkach państwowych lub 

prywatnych w kraju lub za granicą umożliwiająca studentowi wykonywanie prac 
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zgodnych z programem kształcenia i zapewniająca uzyskanie kompetencji 

zawodowych; 

7) opiekun praktyk – powołany przez Dziekana lub Wydziałowego Koordynatora 

ds. Pedagogicznych Praktyk Studenckich nauczyciel akademicki Wydziału 

Pedagogiki i Psychologii, zatwierdzony przez radę wydziału;   

 

§ 2 

 

1. Praktyki pedagogiczne obowiązują wszystkich studentów, których program 

kształcenia przewiduje realizację praktyki. 

2. Rodzaj i czas trwania praktyki określa plan studiów i program kształcenia 

obowiązujący na danej specjalności. 

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

4. Studentom przysługują świadczenia finansowane z budżetu państwa zapisane 

w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków 

lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. 

 

 

II. ORGANIZACJA PRAKTYK  

 

§ 3 

 

1. Na kierunku: Pedagogika ustala się obowiązkowe praktyki pedagogiczne w wymiarze 

150 godzin na studiach pierwszego stopnia (licencjackich) stacjonarnych 

i niestacjonarnych dla specjalności nienauczycielskich: pedagogika opiekuńczo-

wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną oraz 

pedagogika zdrowia: 

a) praktyka asystencka w I semestrze w wymiarze 30 godzin; 

b) śródroczna praktyka specjalizacyjna w III semestrze w wymiarze 30 godzin; 

c) śródroczna praktyka specjalizacyjna w IV semestrze w wymiarze 30 godzin; 

d) praktyka wakacyjna w V semestrze w wymiarze 60 godzin. 

2. Na kierunku: Pedagogika specjalna oraz Pedagogika - specjalności nauczycielskie: 

edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz pedagogika rewalidacyjna 
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ustala się obowiązkowe praktyki zawodowe w wymiarze 180 godzin na studiach 

pierwszego stopnia (licencjackich) stacjonarnych i niestacjonarnych:  

a) praktyka asystencka w I semestrze w wymiarze 30 godzin; 

b) śródroczna praktyka specjalizacyjna w III semestrze w wymiarze 30 godzin; 

c) śródroczna praktyka specjalizacyjna w IV semestrze w wymiarze 30 godzin; 

d) praktyka wakacyjna w V semestrze w wymiarze 90 godzin. 

3. Praktyka wakacyjna odbywa się na podstawie podpisanych przez Dziekana i/lub 

Wydziałowego Koordynatora ds. Pedagogicznych Praktyk Studenckich dokumentów: 

imiennego skierowania na praktykę oraz umowy: 

a) w przypadku praktyk pedagogicznych dla studentów studiów nauczycielskich - 

umowy o sprawowanie opieki nad studentami odbywającymi praktyki 

pedagogiczne zawieranej z nauczycielem; 

b) w przypadku praktyk pedagogicznych dla studentów studiów nienauczycielskich - 

porozumienia o organizacji praktyki pedagogicznej studentów Uniwersytetu 

Śląskiego zawieranego z instytucją przyjmującą.  

4. Opiekunem studenta podczas odbywania praktyki jest nauczyciel akademicki 

powołany przez Dziekana lub Wydziałowego Koordynatora ds. Pedagogicznych 

Praktyk Studenckich, natomiast dodatkowo w przypadku odbywania praktyki 

wakacyjnej osoba wyznaczona przez instytucję przyjmującą. 

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

na Uczelni. 

6. 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. 

7. Szczegółowy program czynności związanych z organizacją praktyk ustalają 

poszczególne katedry i ogłaszają na stronie internetowej Instytutu Pedagogiki.   
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III. ZOBOWIĄZANIA UCZELNI 

 

§ 4 

 

Kierując na praktykę, Uczelnia zobowiązuje się do: 

1) ustalenia zasad odbywania i zaliczania praktyk; 

2) wyznaczenia opiekunów praktyk spośród nauczycieli akademickich; 

3) w przypadku praktyk wakacyjnych dostarczenia do zarejestrowania w kwesturze 

umowy o sprawowanie opieki nad studentami odbywającymi praktyki 

pedagogiczne wraz ze zgłoszeniem do ubezpieczenia opiekuna praktyki 

wyznaczonego przez instytucję przyjmującą przed jej rozpoczęciem przez 

studenta; 

4) pokrycia kosztów związanych z organizacją praktyk; 

5) poświadczenia studentom odbycia praktyki w suplemencie do dyplomu 

ukończenia studiów. 

 

 

IV. OBOWIĄZKI OPIEKUNA PRAKTYK 

 

§ 5 

 

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) w przypadku praktyki asystenckiej oraz śródrocznych praktyk specjalizacyjnych 

uzgodnienia z instytucją przyjmującą szczegółowego programu praktyk; 

4) zaliczania odbycia praktyki poprzez odpowiedni wpis do indeksu; 

5) przedłożenia Dziekanowi lub Wydziałowemu Koordynatorowi 

ds. Pedagogicznych Praktyk Studenckich sprawozdania z praktyki. 
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V. OBOWIĄZKI STUDENTA 

 

§ 6 

 

Student zobowiązany jest do: 

1) należytego wypełniania powierzonych mu obowiązków zawodowych, 

wynikających z programu praktyki; 

2) przestrzegania regulaminu pracy obowiązującego w miejscu odbywania praktyki; 

3) współpracy z przedstawicielami instytucji przyjmującej i stosowania się do ich 

zaleceń; 

4) w przypadku realizacji praktyki wakacyjnej znalezienia instytucji przyjmującej, 

w której zostanie odbyta praktyka oraz podpisania oświadczenia o zapoznaniu się 

z zasadami organizacji praktyk (załącznik nr 5 do załącznika 4 w Zarządzeniu 

Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 93 z dnia 17 września 2009 r.), a także 

uzgodnienia z instytucją przyjmującą szczegółowego programu praktyk.  

 

 

VI. TRYB ZALICZANIA PRAKTYK 

 

§ 7 

 

1. Zaliczenie praktyk jest koniecznym warunkiem zaliczenia studiów, zgodnie 

z obowiązującym programem kształcenia. 

2. Zaliczenie praktyki przez opiekuna następuje po pozytywnym zweryfikowaniu 

osiągniętych efektów kształcenia i kompetencji zawodowych na podstawie 

stosownych dokumentów wymaganych przez opiekuna praktyki. 

3. Na wniosek studenta Wydziałowy Koordynator ds. Pedagogicznych 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.  

4. Student ubiegający się o uznanie za praktykę pedagogiczną działalności 

wymienionych w pkt. 4 kieruje odpowiedni wniosek w tej sprawie do Wydziałowego 
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Koordynatora ds. Pedagogicznych Praktyk Studenckich wraz z dokumentami 

potwierdzającymi rodzaj i charakter wykonywanej pracy opatrzonymi pozytywną 

opinią dyrekcji danej placówki. 

5. 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. 

 

 

VII. POSTANOWIENA KOŃCOWE 

 

§ 8 

 

1. Sprawy dotyczące zasad odbywania i zaliczania praktyk nieobjętych przepisami 

niniejszego regulaminu rozstrzyga Dziekan lub Wydziałowy Koordynator 

ds. Pedagogicznych Praktyk Studenckich. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji praktyk pedagogicznych określają 

w każdym roku akademickim harmonogramy, programy praktyk i inne dokumenty 

opracowane przez Wydziałowego Koordynatora ds. Pedagogicznych Praktyk 

Studenckich w porozumieniu z poszczególnymi jednostkami Instytutu Pedagogiki.  

3. Postanowienia niniejszego regulaminu odnoszą się do studentów rozpoczynających 

studia począwszy od roku akademickiego 2013/14. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia go uchwałą rady wydziału.  

 

 

 

Regulamin Pedagogicznych Praktyk Studenckich został zatwierdzony uchwałą Rady 

Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w dniu 17.12.2013 r.  


