
Załącznik do uchwały nr 96/2020 Senatu

                                                              WSKS z dn. 26.05.2020 r.

Regulamin

praktyk dla studentów pedagogiki – profil praktyczny – studia pierwszego stopnia

w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin  określa  zasady organizacji  studenckich  praktyk  zawodowych,  czas  i  miejsce  realizacji,

warunki zaliczenia oraz obowiązki organizatorów i uczestników praktyk. 

§  1

1. Studenckie  praktyki  zawodowe  stanowią  integralną  część  programu  kształcenia  na  kierunku

pedagogika. 

2. Za organizację i realizację praktyk  odpowiada Dziekan.

3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

1) Wydział  –  Wydział  Nauk  Społecznych  Wyższej  Szkoły  Komunikacji  Społecznej  w  Gdyni

(WSKS);

2) Program – szczegółowy program praktyki zawodowej na danym etapie kształcenia;

3) Praktyka – studencka praktyka zawodowa;

4) Dziekan – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych WSKS; 

5) Opiekun  zakładowy  –  wskazany  przez  placówkę  oświatową/  zakład  pracy,  pracownik

odpowiedzialny za organizację praktyki;

6) Porozumienie  o  organizacji  praktyk  –  dwustronna  umowa  między  zakładem pracy  a  Uczelnią

w sprawie zasad i warunków organizowania praktyk.

                                                            

CELE OGÓLNE STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

§ 2

1. Celem studenckiej praktyki zawodowej jest przygotowanie studentów do kompetentnego realizowania

zadań zawodowych, zgodnie z kwalifikacjami właściwymi dla kierunku pedagogika  oraz z zestawem

efektów uczenia się dla  tego kierunku i określonej specjalności;

2. Do głównych zadań studentów odbywających praktyki  należy:  poznanie funkcjonowania  konkretnej

placówki\zakładu,  stosowanych  procedur  i  metod  organizacji  pracy,  doskonalenie  umiejętności

praktycznych  i  interpersonalnych  w  implementacji  teoretycznych  treści  kształcenia,  organizacji

własnego, twórczego warsztatu pracy;



3. Praktyka stwarza warunki dla ewaluacji  zamierzonych i osiąganych efektów podejmowanych zadań.

Ma charakter obligatoryjny dostosowany do specyfiki i formy studiów; 

4. Dodatkowym  celem  praktyki  zawodowej  może  być  zebranie  –  za  zgodą  instytucji  przyjmującej

– materiałów i danych, przydatnych do realizacji założeń pracy dyplomowej. 

WYMIAR  PRAKTYKI

§ 3

1. Na kierunku pedagogika praktyki prowadzone są w wymiarze trzech miesięcy tj 12 tygodni, a tydzień

obejmuje 30 godz. pracy zajęć praktycznych., co daje minimum 360 godz. praktyki i 6 pkt. ETCS;

2. Studenci odbywają praktykę według następującego porządku:

a) 4 tygodni na III semestrze studiów,

b) 4 tygodni na IV semestrze studiów,

c) 4 tygodni na V semestrze studiów, 

d) Punkty ECTS są wliczane do semestru III, IV, V lub VI

3. Na wniosek studenta dopuszcza się możliwość odbycia praktyki w jednorazowym, pełnym wymiarze

12 tygodni. Decyzję w  tej sprawie jest wydaje Dziekan;

4. Praktyka może odbywać się w ramach  prac zleconych lub w formie wolontariatu, podejmowanego w

zorganizowanych  formach  zajęć  np.  opiekuńczo-wychowawczych,  jeśli  student  wykazuje  się

odpowiednim dokumentem nadającym mu  uprawnienia  wychowawcy  bądź  kierownika  np.  kolonii,

obozu, specjalistycznego szkolenia młodzieży itp.;

5. Praktykę można zaliczyć także na podstawie aktualnie wykonywanej  pracy zawodowej lub wcześniej

wykonywanej  pracy,  nie  później  jednak  niż  3  lata  przed  terminem  realizacji  praktyk.  Czas  pracy

zawodowej studenta,  wykonywanej w czasie studiów lub przed rozpoczęciem studiów, może być na

wniosek studenta zaliczony w poczet praktyki  w całości lub w części o ile student potrafi wykazać, że

osiągnięte  zostały  efekty  uczenia  się  przypisane  programowi  praktyki,  wg  załącznika  nr  1  do

niniejszego regulaminu.

MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYK

§ 4

1. Praktyki realizuje student w  placówkach, zakładach i instytucjach, odpowiadających charakterowi 

studiowanej specjalności jak np. szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i

resocjalizacyjnych, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia i interwencji kryzysowej, 

organizacjach pozarządowych, zajmujących się pomocą społeczną i opieką, w urzędach i instytucjach 

administracji publicznej i w działach personalnych zakładów pracy;

2. W innych placówkach/zakładach/instytucjach i organizacjach zaproponowanych przez studenta i 

zaakceptowanych przez uczelnię;

3. Praktyki mogą być realizowane wg porozumienia zawartego z uczelnią.

DOKUMENTOWANIE I ZALICZENIE PRAKTYK



§ 5

1. Odbycie praktyk musi być udokumentowane; 

2. Dokumentami stanowiącymi podstawę do zaliczenia praktyk są: Dziennik praktyk oraz Karta oceny 

praktykanta -zaświadczenie, stanowiące załącznik nr 2  do niniejszego regulaminu;

3. Zaliczenie praktyk jest zaliczeniem bez oceny. W razie potrzeby, opiekun uczelniany lub Dziekan 

konsultuje decyzje o zaliczeniu praktyk studenta z opiekunem praktyk ze strony zakładu pracy;

4. Student z niepełnosprawnością, której rodzaj uniemożliwia zaliczenie praktyki w ogólnie przyjętej 

formie może ubiegać się o indywidualny tryb odbywania i zaliczenia studenckich praktyk zawodowych;

5. Zapis pkt.4 może być stosowany do studenta, który w trakcie realizacji praktyki znalazł się w sytuacji 

losowej i nie może zrealizować  całego harmonogramu praktyk:;

6. Indywidualny tryb odbywania i zaliczenia praktyki ustala Dziekan w porozumieniu ze studentem.

OBOWIĄZKI OPIEKUNA STUDENTA W PLACÓWCE ODBYWANIA PRAKTYKI 

§ 6

1. Nadzorowanie studenta podczas realizacji jego praktyki;

2. Omawianie obserwowanych zajęć; 

3. Udzielanie wsparcia i pomocy  w przygotowaniu zajęć;

4. Omówienie scenariuszy zajęć prowadzonych przez studenta w placówce lub czynności w zakładzie 

pracy;

5. Hospitacja zajęć prowadzonych przez studenta lub czynności wykonywanych w zakładzie;

6. Opinia opiekuna studenta w placówce dotycząca przebiegu jego praktyki. 

 OBOWIĄZKI STUDENTA ODBYWAJĄCEGO PRAKTYKĘ 

§ 7

1. Aktywny  i  odpowiedzialny  udział  we  wszystkich  formach  i  rodzajach  zajęć  przewidzianych

w harmonogramie praktyk;

2. Sumienne wypełnianie zadań wynikających z programu praktyk, określonych przez uczelnię i opiekuna

praktyk w miejscu ich odbywania;

3. Prowadzenie  na  bieżąco  zapisów  w  dzienniku  praktyk,  gromadzenie  na  bieżąco  materiałów

przydatnych do zajęć praktycznych;

        4.   Terminowe zaliczenie praktyki po złożeniu obowiązującej dokumentacji w uczelni.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 8



1. Wyższa  Szkoła  Komunikacji  Społecznej  w  Gdyni  nie  finansuje  kosztów  realizacji  praktyk,

odbywanych przez studentów; 

2. Praktyki  mogą  być  odbywane  zarówno  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  jak  i  poza  jej

granicami. Dokumenty potwierdzające odbycie praktyk powinny być przetłumaczone na język polski;

3. Student  zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie  od następstw nieszczęśliwych  wypadków (NNW)

w okresie odbywania praktyki. Koszty ubezpieczenia  ponosi student;

4. W przypadku, gdy placówka/instytucja wyznaczona do odbywania praktyk,  zdecyduje o możliwości

otrzymania  przez studenta  wynagrodzenia  z  tytułu pracy wykonanej  w trakcie  odbywania  praktyki,

stosowna umowa zawierana jest pomiędzy instytucją a studentem, bez pośrednictwa uczelni;

5. Niniejsze zasady realizacji praktyk obowiązują studentów studiów  stacjonarnych i niestacjonarnych; 

6. W sprawach nieuregulowanych  niniejszym regulaminem, rozstrzygnięcia podejmuje Rektor Uczelni.

Decyzje Rektora są ostateczne.

                                                                             



Załącznik nr 1 

do Regulaminu praktyk studentów WSKS

PROGRAM  PRAKTYKI STUDENTÓW 

 Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej

w Gdyni

I.  Wymiar  praktyk: 12  tygodni  (przy  czym  1  tydzień  =  30  godzin)  zaś  cała  praktyka

obejmuje minimum 360 godzin.

II.  Miejsce  odbywania  praktyk: w  instytucjach  i  organizacjach  zajmujących  się

działalnością  opiekuńczą,  wychowawczą,  pomocą  społeczną,  kulturalno-oświatową,

instytucjonalnym  poradnictwem  pedagogiczno-zawodowym,  rynkiem  pracy  i  rozwojem

zawodowym,  w  firmach  szkoleniowych  i  doradczych,  organizacjach  pozarządowych,

działających na rzecz integracji społecznej środowisk lokalnych, w administracji publicznej w

sektorze spraw społecznych,  oświatowych i kulturalnych oraz w działach personalnych, także

firm prywatnych.

III. Przebieg praktyki:

4. 40  godzin –  część  wstępna  (zapoznanie  studenta  ze  specyfiką  funkcjonowania

instytucji, zapoznania się z charakterem placówki, organizacją pracy,dokumentacją). 

5. 100  godzin –  część  obserwacyjno-analityczna  (przeprowadzenie  wywiadu

z dyrektorem/kierownikiem placówki nt. podstawowych celów, zadań, planów pracy,

programów realizowanych przedsięwzięć, po uzyskaniu zgody ze strony opiekuna –

udział  w zebraniach,  naradach,  zapoznanie się  z  formami  współdziałania  wybranej

placówki  z innymi instytucjami,  realizowanie zadań powierzonych  przez opiekuna,

w  tym  asystowanie  pracownikom  na  różnych  stanowiskach  i  przy  różnych

czynnościach zawodowych).

6. 220 godzin – część praktyczna (w zależności od typu placówki/zakładu, wskazane jest

by student pracował  pod okiem opiekuna praktyk, w tym  prowadzenie zajęć przez

studenta według samodzielnie przygotowanych scenariuszy).

           



IV. Cele praktyki:

4. Zapoznanie  się  ze  specyfiką  placówki/zakładu  i  z  funkcjonowaniem  instytucji

w aspekcie formalnoprawnym i merytorycznym,

5. Wchodzenie  w  role  zawodowe  w  organizacjach  tworzących  potencjalny  teren

aktywności zawodowej absolwenta studiów.

6. Nabywanie wiedzy o warsztacie pracy na określonych stanowiskach, poprzez:  

1. ćwiczenie umiejętności dokonywania trafnych obserwacji, 

2. opanowywanie umiejętności przygotowywania materiałów do pracy,  

3. ćwiczenie umiejętności  korzystania  z  dostępnych  źródeł  informacji

i narzędzi, potrzebnych do pracy na określonym stanowisku,

4. wykonywanie  takich  samych  zadań,  jakie  wykonują  osoby  zatrudnione

w danym miejscu pracy, 

5. dokonywanie  szczegółowej  analizy  typowych  problemów  z  obszaru

działania danej placówki/zakładu dla ewentualnego usprawnienia procesu pracy,

7. Zdobycie  praktycznych  umiejętności  związanych  z  zagadnieniem  pedagogiki  i

studiowanej specjalności  poprzez:

1. umiejętność  planowania  i  analizowania  pracy  własnej  oraz  osób

współpracujących, 

2. umiejętność  przeprowadzania  rozmów,  mediacji  i  prezentacji  własnej  sylwetki

i sylwetki firmy w kontaktach zewnętrznych.

8. Przygotowanie  do  samodzielnego  zdobywania  i  doskonalenia  wiedzy  oraz

umiejętności profesjonalnych i badawczych.

9. Aktywny  udział  w  bieżących,  ważnych  z  punktu  widzenia  funkcjonowania

placówki/zakładu,  wydarzeniach,  w  szczególności  takich  jak  kursy,  szkolenia,

konferencje, narady.

V.  Efekty praktyki

7. Efektem  prawidłowo  zorganizowanej  i  odbytej  praktyki  winno  być

wszechstronne i pogłębione poznanie i rozumienie sytuacji i problemów związanych

ze specyfiką placówki/zakładu oraz realizowanych tam procedur.  

8. Praktyka powinna  pomóc  także  studentom  w  ocenie  własnych  czynników

osobowościowych i predyspozycji do wykonywania zawodu.  



9. Studenci  samodzielnie  planują  i  przeprowadzają  zajęcia,  analizują  własną  pracę  i

jej  efekty.  Dokumentują  przebieg  podejmowanych  działań  w  celu  potwierdzenia

efektów uczenia się w zakresie wiedzy poprzez  znajomość i rozumienie:

1. zadań  nauczyciela–pedagoga  szkolnego,  wychowawcy  i  terapeuty,  pedagoga

funkcjonującego  w  instytucjach  kultury,  pomocy  społecznej  i  opieki

instytucjonalnej, pedagoga pracy i doradcy zawodowego,

2. sposobu  funkcjonowania  oraz  organizację  pracy  pedagoga  wychowawcy,

terapeuty, doradcy i opiekuna,

3. sposobu  dokumentowania  działalności  pedagoga  w  poszczególnych  rodzajach

placówek i instytucji,

10. W zakresie umiejętności praktykant  potrafi:

1. wyciągnąć wnioski z obserwacji pracy opiekuńczo-wychowawczej, terapeutycznej

i  doradczej  z  uczniami/wychowankami  oraz  sposobu  planowania  i

przeprowadzania zajęć,

2. aktywnie  obserwować  stosowane  przez  opiekuna  praktykanta  metody  i  formy

pracy

oraz wykorzystywane środki dydaktyczne,

3. zaplanować  i  przeprowadzić  pod  nadzorem  opiekuna  praktyk  serię  zajęć

opiekuńczo  -wychowawczych,  terapeutycznych,  doradczych  lub  innych,

specyficznych dla miejsca praktyk,

4. analizować,  przy  pomocy  opiekuna  praktyk  oraz  nauczycieli  akademickich

prowadzących  zajęcia  w  zakresie  przygotowania  psychologiczno-

pedagogicznego,  sytuacje  i  zdarzenia  pedagogiczne  zaobserwowane  lub

doświadczone w czasie praktyk.

11. W  zakresie  kompetencji  społecznych  praktykant  jest  gotów  do:  skutecznego

współdziałania

z  opiekunem  praktyk,  nauczycielami,  wychowawcami  i  innymi  pracownikami

placówki/zakładu,  w celu  poszerzania  swojej  wiedzy dydaktycznej  oraz  rozwijania

umiejętności wychowawczych.

VI. Obowiązki praktykanta:

7. systematyczne uzupełnianie dziennika przebiegu praktyk;

8. przedłożenie  w  uczelni  kompletnej  dokumentacji  z  przebiegu  praktyk  (dziennik

praktyk, zaświadczenie o odbyciu praktyk);     



VII. Obowiązki opiekuna praktyki:

2. ustalenie szczegółowego planu praktyki;

3. nadzorowanie przebiegu całej praktyki;

4. umożliwienie studentowi podjęcia czynności,  ich kontrolowanie;

5. omawianie ze studentami wykonywanych przez nich zadań;

6. sprawowanie  nadzoru  nad  wykonywaniem  planu  praktyki  oraz  udzielanie  pomocy

w przygotowaniu i realizacji zajęć przez studentów;

7. udostępnianie  praktykantowi  dokumentów  i  materiałów  będących  w  dyspozycji

placówki/ instytucji;

8. przygotowanie i sporządzenie opinii o praktykancie.



Załącznik nr 2 do Regulaminu praktyk
studentów WSKS

                   ………………………, dnia………………………
                                                           (miejscowość)

……………………………..
(pieczęć placówki/instytucji)

ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Niniejszym zaświadcza się, że Pan/i ……………...……………………………………………,

student/ka ………… roku studiów pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Komunikacji 

Społecznej w Gdyni, na  kierunku Pedagogika, specjalność: 

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

odbył/a praktykę  w

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

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

                                                       (nazwa i adres placówki/instytucji)

w terminie od …………………………… do ……………………………. w wymiarze 

…………… godzin. W czasie odbywania praktyki student/ka wykonywał/a czynności 

opisane w dzienniku przebiegu praktyk.

Ogólna opinia o praktykancie:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Ogólna ocena praktyki1: …………………………………….

…….………………………………………………..

(pieczęć i podpis osoby reprezentującej placówkę/instytucję)

1) W skali 6-stopniowej (niedostateczna, dostateczna, dostateczna plus, dobra, dobra plus, bardzo dobra)



Załącznik nr 3 do Regulaminu praktyk
studentów WSKS

PODANIE O ZALICZENIE STUDENCKIEJ

PRAKTYKI ZAWODOWEJ

na podstawie przebiegu pracy zawodowej

           Gdynia, …………………………..

Imię i nazwisko studenta/ki: ........................................................................................................

Rok studiów: ................... 

Nr albumu: ...................

Kierunek i specjalność: …………………………………………………………………………

Zwracam się z prośbą o zaliczenie praktyki zawodowej, przewidzianej w programie

studiów, na podstawie przebiegu mojej dotychczasowej pracy zawodowej/innej*.

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku /poszczególnych stanowiskach/ dotyczy/ł:

1…………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………

3.…………………………………………………………………………………………………

4…………………………………………………………………………………………………

5…………………………………………………………………………………………………

6…………………………………………………………………………………………………

7…………………………………………………………………………………………………

W załączeniu przedkładam:

–  umowę  o  pracę/umowę  cywilno-prawną/dokument  potwierdzający  prowadzenie

działalności gospodarczej/ umowę wolontariacką/ inny dokument*

………………………………………………

Podpis słuchacza składającego wniosek

* niepotrzebne skreślić


