
 

 

 

 

 

REGULAMIN PRAKTYK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

Rozdział 1  

Postanowienia ogólne 

§1 

1. Praktyki studenckie na studiach podyplomowych, prowadzone w Wyższej 

Szkole Humanitas  stanowią integralną część procesu kszta cenia i 

podlegają  o owiązkowemu zaliczeniu.   

2. Wymiar praktyk określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kszta cenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu  nauczyciela.   

3. Sposó  organizacji praktyki odpowiada wymaganiom określonym w planach 

praktyki  i instrukcjach realizacji praktyk o owiązujących na 

poszczególnych kierunkach studiów podyplomowych.   

4. Praktykom przypisane są punkty ECTS.   

     §2   

1. Niniejszy Regulamin o owiązuje s uchaczy studiów podyplomowych.   

2. Regulamin określa ogólne zasady organizacji praktyk pedagogicznych, w tym 

cele i formy, miejsce i czas trwania, warunki zaliczenia oraz o owiązki 

s uchaczy i opiekunów praktyk.   

3. Szczegó owe zasady organizacji praktyk, w tym szczegó owe cele, program, 



terminy i miejsce od ywania praktyk oraz dokumentację praktyk określają  

instrukcje praktyk, stanowiące za ączniki do regulaminu, odrę ne dla 

poszczególnych kierunków.   

Rozdział 2 

Cele praktyk 

§3   

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

1.  Na ywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z :  

a  pracą opieku czo – wychowawczą, dydaktyczną, resocjalizacyjną czy 

terapeutyczną  z wychowankami,  

b) zarzadzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrze  

uczniów, wychowanków.   

2.  onfrontowanie na ytej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

dydaktycznej z rzeczywistością  pedagogiczną w dzia aniu praktycznym.   

3. Pomoc s uchaczom 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 szczegó owo 

Instrukcja praktyk dotycząca konkretnego kierunku studiów .  

 

 



§5 

1. Ze względu na samodzielny wy ór miejsca praktyki przez s uchacza, 

podstawą jej realizacji  jest zg oszenie praktyki (Za ącznik nr 1 do 

instrukcji praktyk).   

2. Prze ieg praktyki dokumentowany jest przez s uchacza w dzienniczku 

praktyk, w sposó  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 prawid owym prze iegiem praktyk,   

d)  weryfikowanie o owiązującej studentów dokumentacji,   

e)  hospitowanie zajęć /lekcji prowadzonych przez studentów   

f)  kontakt z placówkami, w których studenci od ywają  praktyki, w 

tym zasięganie opinii  o studencie,   

g)  zaliczanie praktyki.   

2. Zadaniami s uchacza od ywającego praktyki są w szczególności:  

a)  aktywne uczestnictwo w realizacji poszczególnych elementów 

praktyki,   

    wykonywanie zada   zgodnie z instrukcją praktyki, dotyczących 

w szczególności zapoznania  ze specyfiką placówki, o serwacją, 



wspó dzia aniem z opiekunem praktyk, pe nieniem roli opiekuna – 

wychowawcy, pe nieniem roli nauczyciela, analizą i interpretacją 

zao serwowanych i doświadczonych sytuacji i zdarze   

pedagogicznych,   

c)  przestrzeganie o owiązujących w danej placówce regulaminów, 

instrukcji i innych wewnątrzzak adowych przepisów prawa,   

d)  przestrzeganie dyscypliny pracy, w tym przede wszystkim w 

zakresie punktualności oraz rzetelności i sumienności przy 

wykonywaniu zada  ,   

e)  prowadzenie dokumentacji określonej w instrukcji,   

f)  z ożenie pe nej dokumentacji w wymaganym terminie u 

opiekuna praktyk ze strony uczelni.   

3. Niezależnie od zada   określonych w ust. 2 s uchacz jest o owiązany do 

posiadania ubezpieczenia  od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

które zapewnia so ie we w asnym zakresie.   

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

a)  opracowanie szczegó owego harmonogramu praktyki,   

b)  przydzielanie zada   s uchaczom, zgodnie z formą praktyki i 

szczegó ową instrukcją,   

c   zapoznanie s uchaczy ze specyfiką placówki, udostepnienie 

dokumentacji,   

d)  zaznajomienie s uchacza ze swoim warsztatem pracy, 

umożliwienie dostępu do dziennika  grupy, kart pracy, p yt, 
instrumentów muzycznych, ta licy interaktywnej, programów 

 edukacyjnych, rzutnika oraz innych pomocy i środków, którymi 

dana placówka dysponuje,   

e)  prowadzenie zajęć  pokazowych i omawianie ich ze s uchaczem, 



  

f)  hospitowanie zajęć  prowadzonych i przygotowanych 

samodzielnie przez s uchacza,   

g)  kontrolowanie realizacji przez s uchacza merytorycznego 

programu praktyki,   

h)  wype nienie ogólnej oceny praktykanta.   

Rozdział 5  

Zwolnienia z praktyk 

§7   

1. Z o owiązku odbycia praktyk mogą   yć  zwolnieni s uchacze, 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.  

2. Student u iegający się  o zwolnienie z ca ości lub części praktyk zo owiązany 

jest z ożyć  wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia w placówce 

o której mowa w par. 5 wraz z wype nionym wzorem zaświadczenia z zak adu 

pracy wed ug wzoru (Za ącznik 1).  

Rozdział 6  

Warunki zaliczenia praktyki 

§8 

1. Szczegó owe zasady zaliczania praktyk są umieszczone w Instrukcjach 

praktyk stanowiących za ączniki do regulaminu.   

2. Podstawą zaliczenia każdej formy praktyki jest:   

a) pozytywna opinia wystawiona przez opiekuna/dyrektora ze strony 

szko y/placówki,   



b) terminowe, osobiste z ożenie u opiekuna praktyk wymaganej 

dokumentacji praktyk.   

3. Zaliczenia praktyki dokonuje Dyrektor Studiów Podyplomowych i Szkole   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 kszta cenia przygotowującego 

do wykonywania zawodu nauczyciela,   

c)  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 

roku w sprawie szczegó owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. 

 


