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1. ZAKRES PROCEDURY
Procedura reguluje zasady organizacji praktyk studenckich i obejmuje Studentów Kolegium
Nauk Społecznych i Filologii Obcych kierunku Pedagogika. Przedmiotem procedury jest sposób
wyboru miejsca praktyk i ich odbycia oraz zaliczenia.
2. TERMINOLOGIA
Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych (RK) - jednostka podstawowa Politechniki
Śląskiej prowadząca m.in. kształcenie na studiach I i II stopnia na kierunku Pedagogika.
Opiekun Praktyk Studenckich - osoba powołana przez Dyrektora Kolegium Nauk
Społecznych i Filologii Obcych spośród nauczycieli akademickich do pełnienia w/w funkcji na
kierunku Pedagogika.
Praktyka studencka (zawodowa) nazywana zamiennie - pedagogiczna w Kolegium Nauk
Społecznych i Filologii Obcych, na kierunku Pedagogika jest realizowana w formie praktyki:
obserwacyjnej,

asystenckiej,

opiekuńczo-wychowawczej,

dydaktyczno-terapeutycznej

na

studiach I stopnia i w formie praktyki obserwacyjno – asystenckiej, opiekuńczo –
wychowawczej i dydaktyczno – terapeutycznej (dyplomowej) na studiach II stopnia.
Ze względu na specyfikę kierunku i specjalność oraz charakter miejsc, w których
odbywają się praktyki używa się zamiennie określeń:
Zakład Pracy - placówka edukacyjna szkolnictwa ogólnodostępnego, integracyjnego,
specjalnego (w tym m.in. szkoła, przedszkole, zespół szkolno-przedszkolny); placówka
opiekuńczo-wychowawcza; ośrodek

wczesnego wspomagania rozwoju, ośrodek wczesnej

interwencji, placówka opieki nad dzieckiem do lat trzech, poradnia psychologicznopedagogiczna, ośrodek rehabilitacji dziennej i inne.
Kierownik Zakładu Pracy - Dyrektor, Wicedyrektor szkoły/ placówki/ Kierownik jednostki;
Przedstawiciel z ramienia Zakładu, osoba upoważniona - Dyrektor/ Wicedyrektor/ Kierownik
szkoły/ placówki.
Odpowiednikiem Programu praktyki studenckiej są Harmonogramy (I stopień studiów) /
Programy (II stopień studiów) praktyk pedagogicznych przechowywane u Opiekuna Praktyk
Studenckich, stanowią one Załącznik do Umowy o organizację praktyki studenckiej.
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3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Osobami odpowiedzialnymi za organizację praktyk studenckich w Kolegium Nauk
Społecznych i Filologii Obcych na kierunku Pedagogika są:
1) Dyrektor Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych
2) Opiekun Praktyk Studenckich kierunku Pedagogika powołany przez Dyrektora
Kolegium, do którego obowiązków należy:
- Zapoznanie Studentów z Organizacją praktyk pedagogicznych (w tym z terminami praktyk),
Harmonogramem praktyk dla studiów I stopnia / Programem praktyk dla studiów II
stopnia (cele i formy praktyki, przebieg i szczegółowa organizacja praktyki), warunkami
i terminami zaliczenia praktyki studenckiej,
- dostarczenie podpisanej Umowy o organizację praktyki studenckiej z wybranym przez
Studenta Zakładem Pracy – Szkołą / Placówką do Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk
Studenckich,
- przyjęcie Sprawozdania, Potwierdzenia i Opinii z praktyki oraz ich ocena od strony formalnej,
- zaliczenie praktyki na ocenę na podstawie średniej ważonej z ocen cząstkowych praktyk,
wynikającej z prowadzonego w RK na kierunku pedagogika dwuspecjalnościowego kształcenia
(na studiach I stopnia: Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym
w zakresie surdopedagogiki, Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym
w

zakresie

edukacji

i

rehabilitacji

osób

z

niepełnosprawnością

intelektualną

(oligofrenopedagogika), Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka,
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną; na studiach II
stopnia: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną; Terapia
pedagogiczna z elementami neuroedukacji

/ jednospecjalnościowe kształcenie z modułem

uzupełniającym/).
Dokładne zasady oceniania praktyk Studentów (wyliczania średniej ważonej dla
poszczególnych specjalności i semestrów) znajdują się w dokumentacji Opiekuna Praktyk
Studenckich i wywieszone są do wiadomości Studentów na tablicy ogłoszeń.
Do obowiązków Opiekuna Praktyk Studenckich ponadto należy:
- udzielanie pomocy Studentowi przy załatwianiu spraw związanych z przebiegiem praktyk,
- prowadzenie konsultacji dla Studentów,
- prowadzenia ewidencji praktyk,
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- przygotowanie rocznego sprawozdania z przebiegu praktyk.

.

Studenci zobowiązani są odbyć praktykę zgodnie z planem studiów.
4. OPIS POSTĘPOWANIA
4.1 Obowiązek zaliczenia praktyki wynika z programu kształcenia na studiach pierwszego
i drugiego stopnia.
Rodzaj, termin, wymiar, czas trwania, Harmonogram / Program praktyk oraz Organizację
praktyk wyznacza plan studiów dla danego kierunku.
Realizacja praktyk na studiach I-go stopnia o profilu praktycznym
Studenci Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych na kierunku Pedagogika realizują
praktyki w zależności od specjalności:
● Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym

w zakresie

surdopedagogiki,
● Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie

edukacji

i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika),
● Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną,
● Terapia Pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.
Realizacja praktyk na studiach II-go stopnia o profilu praktycznym
Studenci Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych na kierunku Pedagogika realizują
praktyki w zależności od specjalności:
 Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną,
 Terapia pedagogiczna z elementami neuroedukacji.
Szczegółową organizację praktyk z podziałem na ich rodzaje i liczbę godzin określa plan
Organizacji praktyk pedagogicznych (studenckich / zawodowych).
Praktyki odbywają się nie tylko w trakcie roku akademickiego, mogą być realizowane
również w czasie przerwy wakacyjnej.
4.2 Studenci odbywający praktyki pedagogiczne uzyskują odpowiednią ilość punktów ECTS
wynikającą z planów studiów.
4.3 Praktyka realizowana jest w oparciu o Umowę o organizację praktyki studenckiej zawartą
pomiędzy Uczelnią reprezentowaną przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich
a Zakładem Pracy – Szkołą / Placówką reprezentowaną przez Dyrektora/ Kierownika jednostki.
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4.4 Zasady odbycia praktyki określa REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH wraz z Zarządzeniem
nr 69/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 lipca 2014 roku zmieniającym zarządzenie
w sprawie Regulaminu praktyk studenckich.
4.5 Student jest zobowiązany samodzielnie wybrać miejsce praktyk (zgodnie z harmonogramem/
programem praktyk) i uzyskać zgodę dyrektora placówki na jej realizację. W wyjątkowych
wypadkach, pomaga w tym Wykładowca-metodyk przedmiotu (w ramach którego Student
odbywa praktykę) lub Opiekun Praktyk Studenckich.
Rodzaje placówek, w których realizowane są praktyki (dla wszystkich specjalności):
placówki edukacyjne, placówki opiekuńczo-wychowawcze; placówki terapeutyczne, ośrodki
wczesnego wspomagania rozwoju, ośrodki wczesnej interwencji, placówki opieki nad dzieckiem
do lat trzech, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki rehabilitacji dziennej i inne.
5.
TRYB
UZGADNIANIA
STUDENCKIEJ

WARUNKÓW

REALIZACJI

PRAKTYKI

5.1 Student zwraca się do Dyrektora Zakładu Pracy (Placówki) / Kierownika jednostki z prośbą
o przyjęcie na praktykę, przedstawiając Umowę o organizację praktyki studenckiej
(zał. Z1.1-P-RK-3) oraz obowiązujący dla studentów studiów I stopnia Harmonogram praktyk,
a dla studentów studiów II stopnia Program praktyk.
(zał. Z2.1-P-RK-3) - druk Harmonogramu do praktyki: obserwacyjnej,

asystenckiej,

opiekuńczo-wychowawczej, dydaktyczno-terapeutycznej), który szczegółowo określa cele i
założenia programowe praktyk (Regulamin § 6, punkt 3.1; 3.2) oraz warunki na jakich student
może otrzymać zaliczenie.
(zał. Z2.2-P-RK3) – druk Programu do praktyki: obserwacyjno – asystenckiej, opiekuńczo –
wychowawczej, dydaktyczno – terapeutycznej, obowiązujący na studiach II stopnia.
W wypadku uzyskania u Dyrektora Placówki / Kierownika jednostki zgody na odbywanie
praktyki oraz po uzgodnieniu warunków jej realizacji, Student składa podpisaną przez Dyrektora
/ Kierownika jednostki Umowę Opiekunowi Praktyk Studenckich, który dostarcza ją do
akceptacji Pełnomocnikowi Rektora ds. Praktyk Studenckich.
Sposób przechowywania dokumentacji
Plan organizacji praktyk opracowany w formie dokumentu pod nazwą Organizacja praktyk
pedagogicznych, komplet Harmonogramów / Programów, komplet Opinii (zatwierdzony przez
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Dyrektora RK) obowiązujący na uruchomionych specjalnościach, znajdują się u Opiekuna
Praktyk Studenckich.
Wymienione wyżej dokumenty w wyniku corocznej analizy i ewaluacji podlegają
doskonaleniu i okresowej modyfikacji.
5.2. Zaliczenie praktyki na studiach I stopnia na praktycznym profilu kształcenia,
obowiązującym od roku akademickiego 2016/2017, odbywa się w semestrze II, III, IV, VI.
Zaliczenie praktyki na studiach II stopnia na praktycznym profilu kształcenia, obowiązującym
od roku akademickiego 2017/2018, odbywa się w semestrze II - dwukrotnie i w semestrze III.
5.3 W celu zaliczenia praktyki Student zgłasza się po zakończonej praktyce, w jednym z trzech
ustalonych przez Opiekuna Praktyk Studenckich terminów uzgodnionych z Dyrektorem RK,
przynosząc niezbędne do otrzymania zaliczenia dokumenty, celem ich weryfikacji pod
względem formalnym przez Opiekuna Praktyk i przekazania Wykładowcom-metodykom:
Sprawozdania (zał. Z4-P-RK-3) z realizacji praktyk poświadczone podpisem Dyrektora/
Wicedyrektora placówki/ Kierownika jednostki i opiekuna praktyki (w placówce) oraz opatrzone
pieczęcią Placówki/ Szkoły;
Potwierdzenie odbycia praktyki (zał. Z3.1-P-RK-3) -

poświadczone podpisem Dyrektora/

Wicedyrektora placówki/ Kierownika jednostki oraz opatrzone pieczęcią Placówki/ Szkoły;
Opinie z realizacji praktyki Studenta (zał. Z5-P-RK-3).
Po zapoznaniu się z w/w dokumentacją Wykładowcy-metodycy oceniają praktykę
Studenta i wpisują oceny Studenta do katalogu ocen cząstkowych i końcowych przedmiotu,
protokołu z zaliczeń praktyk studenckich Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych
kierunku Pedagogika, następnie przekazują je Opiekunowi Praktyk Studenckich w ustalonym
przez niego terminie.
5.4. Opiekun Praktyk Studenckich (Regulamin § 6, ust.3, pkt.5; § 8 ust. 5) po przeanalizowaniu
dokumentacji, na podstawie wystawionych przez Wykładowców-metodyków ocen, wpisuje
zaliczenie z końcową oceną do katalogu ocen cząstkowych i końcowych przedmiotu, jak
również do Elektronicznego Katalogu Ocen Studenckich – EKOS.
5.5 Zaliczanie praktyki w oparciu o zatrudnienie lub udokumentowane doświadczenie zawodowe
jest rozpatrywane indywidualnie po złożeniu przez Studenta podania (zał.Z8-P-RK-3) do
Opiekuna Praktyk Studenckich, który podejmuje decyzję w porozumieniu z Dyrektorem RK.
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Zmiana terminu praktyki rozpatrywana jest indywidualnie po złożeniu przez Studenta
podania (zał. Z9-P-RK-3) do Dyrektora RK:
a) w przypadku indywidualnej organizacji studiów (§ 2.ust. 3. Regulaminu Praktyk
Studenckich),
b) w uzasadnionych przypadkach za zgodą Dyrektora po zasięgnięciu opinii Opiekuna
Praktyk Studenckich (§ 2. ust. 5. Regulaminu Praktyk Studenckich).
6. Dokumenty związane z Procedurą:
- Zarządzenie nr 48/08/09 z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie Regulaminu Praktyk
Studenckich,
- REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH Załącznik do Zarządzenia Nr 48/08/09,
- Zarządzenie nr 69/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 lipca 2014 roku zmieniające
zarządzenie w sprawie Regulaminu praktyk studenckich.
7. Załączniki:
Z1.1-P-RK-3 Umowa o organizację praktyki studenckiej
Z1.2-P-RK-3 Agreement on the organization of student internship
Z2.1-P-RK-3 Druk Harmonogramu praktyki pedagogicznej
Z2.2-P-RK-3 Druk Programu praktyki pedagogicznej
Z3.1-P-RK-3 Potwierdzenie odbycia praktyki studenckiej
Z3.2-P-RK-3 Confirmation of the student placement
Z4-P-RK-3 Sprawozdanie z przebiegu praktyki zawodowej
Z5-P- RK-3 Druk - Opinia z odbytej praktyki pedagogicznej
Z6-P-RK-3 Druk - Organizacja praktyk pedagogicznych
Z7-P-RK-3 Sprawozdanie Opiekuna Praktyk Studenckich kierunku Pedagogika z przebiegu
praktyk studenckich
Z8-P-RK-3 Podanie o indywidualne zaliczenie praktyk studenckich
Z9-P-RK-3 Podanie do Dyrektora RK o zmianę terminu odbywania praktyk studenckich
Od roku 2015/2016 dokumenty takie jak: Harmonogramy, Opinie, Organizacja praktyk
pedagogicznych wprowadzane są do Księgi Jakości w formie wzorcowych druków, a w pełnej
treści znajdują się w dokumentacji Opiekuna Praktyk Studenckich.

