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REGULAMIN PRAKTYK  

STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

1. Praktyki studenckie na studiach podyplomowych, prowadzone w Wyższej Szkole Humanitas 

stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.  

2. Wymiar praktyk określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 

stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

nauczyciela. 

3. Sposób organizacji praktyki odpowiada wymaganiom określonym w planach praktyki 

 i  instrukcjach realizacji praktyk obowiązujących na poszczególnych kierunkach studiów 

podyplomowych. 

4. Praktykom przypisane są punkty ECTS.  

  

§ 2 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje słuchaczy studiów podyplomowych. 

2. Regulamin określa ogólne zasady organizacji praktyk pedagogicznych, w tym cele i formy, miejsce 

i czas trwania, warunki zaliczenia oraz obowiązki słuchaczy i opiekunów praktyk. 

3. Szczegółowe zasady organizacji praktyk, w tym szczegółowe cele, program, terminy i miejsce 

odbywania praktyk oraz dokumentację praktyk określają instrukcje praktyk, stanowiące załączniki 

do regulaminu, odrębne dla poszczególnych kierunków. 

 

 

Rozdział 2 

Cele praktyk 
 

§ 3 

Celami praktyk, wyznaczającymi ich formę i organizację, są w szczególności: 

1. nabywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z : 

a) pracą opiekuńczo – wychowawczą, dydaktyczną, resocjalizacyjną czy terapeutyczną 

z wychowankami, 

b) zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów, wychowanków. 

2. Konfrontowanie nabytej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej oraz dydaktycznej  

z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. 

3. Pomoc słuchaczom w procesie samookreślenia zawodowego. 

 

 

Rozdział 3 

Formy, wymiar, miejsce i dokumentacja praktyk pedagogicznych 
 

§ 4 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 praktyki realizowane są w trzech formach:  

a) praktyka hospitacyjna, 

b) praktyka asystencka, 

c) praktyka specjalnościowa  (specyfikę praktyk określa szczegółowo Instrukcja praktyk 

dotycząca konkretnego kierunku studiów). 
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§ 5 

1. Ze względu na samodzielny wybór miejsca praktyki przez słuchacza, podstawą jej realizacji  

jest zgłoszenie praktyki (Załącznik nr 1 do instrukcji praktyk). 

2. Przebieg praktyki dokumentowany jest przez słuchacza w dzienniczku praktyk, w sposób 

określony instrukcją praktyk. 

 

 

Rozdział 4 

Obowiązki organizatorów i uczestników praktyk 
 

§ 6 

1. Zadaniami opiekuna praktyk są w szczególności:  

a) udzielanie informacji dotyczących organizacji praktyk , 

b) opracowanie instrukcji praktyk, 

c) nadzór nad prawidłowym przebiegiem praktyk, 

d) weryfikowanie obowiązującej studentów dokumentacji,  

e) hospitowanie zajęć/lekcji prowadzonych przez studentów  

f) kontakt z placówkami, w których studenci odbywają praktyki, w tym zasięganie opinii  

o studencie, 

g) zaliczanie praktyki. 

2. Zadaniami słuchacza odbywającego praktyki są w szczególności: 

a) aktywne uczestnictwo w realizacji poszczególnych elementów praktyki, 

b) wykonywanie zadań zgodnie z instrukcją praktyki, dotyczących w szczególności zapoznania  

ze specyfiką placówki, obserwacją, współdziałaniem z opiekunem praktyk, pełnieniem roli 

opiekuna – wychowawcy, pełnieniem roli nauczyciela, analizą i interpretacją zaobserwowanych 

i doświadczonych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, 

c) przestrzeganie obowiązujących w danej placówce regulaminów, instrukcji i innych 

wewnątrzzakładowych przepisów prawa, 

d)  przestrzeganie dyscypliny pracy, w tym przede wszystkim w zakresie punktualności  

oraz rzetelności i sumienności przy wykonywaniu zadań, 

e) prowadzenie dokumentacji określonej w instrukcji, 

f) złożenie pełnej dokumentacji w wymaganym terminie u opiekuna praktyk ze strony uczelni. 

3. Niezależnie od zadań określonych w ust. 2 słuchacz jest obowiązany do posiadania ubezpieczenia 

od następstw nieszczęśliwych wypadków, które zapewnia sobie we własnym zakresie.  

4. Zadaniami opiekuna praktyk ze strony szkoły/placówki są w szczególności: 

a) opracowanie szczegółowego harmonogramu praktyki, 

b) przydzielanie zadań słuchaczom, zgodnie z formą praktyki i szczegółową instrukcją, 

c) zapoznanie słuchaczy ze specyfiką placówki, udostępnienie dokumentacji, 

d)  zaznajomienie słuchacza ze swoim warsztatem pracy, umożliwienie dostępu do dziennika 

grupy, kart pracy, płyt, instrumentów muzycznych, tablicy interaktywnej, programów 

edukacyjnych, rzutnika oraz innych pomocy i środków, którymi dana placówka dysponuje, 

e) prowadzenie zajęć pokazowych i omawianie ich ze słuchaczem, 

f) hospitowanie zajęć prowadzonych i przygotowanych samodzielnie przez słuchacza, 

g) kontrolowanie realizacji przez słuchacza merytorycznego programu praktyki, 

h) wypełnienie ogólnej oceny praktykanta. 

 

 

Rozdział 5 

Zwolnienia z praktyk 
 

§ 7 

1. Z obowiązku odbycia praktyk mogą być zwolnieni słuchacze, którzy w placówkach określonych  

w trybie par. 5 są zatrudnieni lub wykonują czynności na zasadzie wolontariatu, z zastrzeżeniem że 

zadania wykonywane w ramach pracy/wolontariatu są zgodne z zakresem czynności zawartych w 

instrukcji praktyk.  
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2. Student ubiegający się o zwolnienie z całości lub części praktyk zobowiązany jest złożyć wniosek 

o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia  w placówce o której mowa w par. 5 wraz  

z wypełnionym wzorem zaświadczenia z zakładu pracy według wzoru (Załącznik 1). 

 

 

Rozdział 6 

Warunki  zaliczenia praktyki 
 

§ 8 

1. Szczegółowe zasady zaliczania praktyk są umieszczone w Instrukcjach praktyk stanowiących 

załączniki do regulaminu.  

2. Podstawą zaliczenia każdej formy praktyki jest: 

a) pozytywna opinia wystawiona przez opiekuna/dyrektora ze strony szkoły/placówki, 

b) terminowe, osobiste złożenie u opiekuna praktyk wymaganej dokumentacji praktyk. 

3. Zaliczenia praktyki dokonuje Dyrektor Studiów Podyplomowych i Szkoleń po uprzednim, 

pozytywnym zaopiniowaniu przez opiekuna ze strony uczelni. 

 

 

Rozdział 7 

Przepisy końcowe 

 

§ 9 

1. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie, a związanych z praktykami studenckimi stosuje się: 

a) ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, 

b) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku  

w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, 

c) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków,  

w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego 

zakładu kształcenia nauczycieli. 

 


