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Regulamin praktyk studenckich na kierunku Pedagogika 

w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku  

 obowiązujący od roku akademickim 2014/2015 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. NWSP w Białymstoku jako uczelnia niepubliczna organizuje zgodnie z art. 9c 

i art. 166 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 

poz. 1365 z późn. zm.), i Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

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

zawodu nauczyciela, w ramach programu kształcenia praktyki studenckie. 

2. Praktyki odbywają się w instytucjach związanych ze studiowaną specjalnością: 

 

2.1. Studenci Resocjalizacji powinni odbywać praktyki ciągłe w wymiarze 150 

godzin, w trzech częściach: 

-50 godzin (2 tygodnie) na drugim roku studiów licencjackich (od IV semestru); 

-50 godzin (2 tygodnie) na trzecim roku studiów licencjackich (V semestr), 

-50 godzin (2 tygodnie) na trzecim roku studiów licencjackich (VI semestr). 

(dotyczy studentów studiów pierwszego stopnia). 

Praktykę należy odbywać w placówkach systemu resocjalizacji (dorosłych 

i nieletnich): zakład karny, areszt śledczy, ośrodki szkolno-wychowawcze, schroniska dla 

nieletnich, Sąd Rodzinny – kuratorzy sądowi, Kuratorski Ośrodek Pracy z Młodzieżą, 

Szkolny Ośrodek Socjoterapii, zakład poprawczy, Policja (związek z resocjalizacją). 

(Uwaga: Nie należy odbywać praktyki w Pogotowiu Opiekuńczym). 

 

    2.2. Studenci Wychowania obronnego z problematyką przestępczości powinni 

odbywać praktyki ciągłe w wymiarze 150 godzin, w trzech częściach: 

-50 godzin (2 tygodnie) na drugim roku studiów licencjackich (od IV semestru); 

-50 godzin (2 tygodnie) na trzecim roku studiów licencjackich (V semestr), 

-50 godzin (2 tygodnie) na trzecim roku studiów licencjackich (VI semestr). 

(dotyczy studentów studiów pierwszego stopnia). 

Praktykę należy odbywać w: zakładach karnych, aresztach śledczych, Policji, Straży 

Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Celnej, zakładach poprawczych. 
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2.3. Studenci Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej powinni odbywać praktyki 

ciągłe w wymiarze 150 godzin, w trzech częściach: 

-50 godzin (2 tygodnie) na drugim roku studiów licencjackich (od IV semestru); 

-50 godzin (2 tygodnie) na trzecim roku studiów licencjackich (V semestr), 

-50 godzin (2 tygodnie) na trzecim roku studiów licencjackich (VI semestr). 

(dotyczy studentów studiów pierwszego stopnia). 

- w pierwszej części student odbywa praktykę o charakterze asystenckim, 

wspiera wychowawcę w czynnościach wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych. 

- praktyka może być realizowana w: świetlicach szkolnych, świetlicach 

osiedlowych, internatach, domach dziecka, bursach szkolnych, zakładach wychowawczych, 

pogotowiach opiekuńczych, policyjnych izbach dziecka, 

 

2.4. Studenci Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej powinni odbyć praktyki 

ciągłe w wymiarze 150 godzin, w trzech częściach: 

-30 godzin (1 tydzień) na drugim roku studiów licencjackich /3-letnich magisterskich 

(od IV semestru) -praktyka w przedszkolu lub szkole podstawowej w kl. I-III- moduł 

pedagogiczno- psychologiczny; 

-60 godzin (3 tygodnie) na trzecim roku studiów licencjackich /3-letnich magisterskich 

(V semestr) -praktyka w przedszkolu – moduł dydaktyczny, 

-60 godzin (3 tygodnie) na trzecim roku studiów licencjackich /3-letnich magisterskich 

(VI semestr)- praktyka w szkole podstawowej w kl. I-III- moduł dydaktyczny. 

 

W pierwszej części przez tydzień należy rozumieć 30 godzin dydaktycznych, a w 

drugiej i trzeciej części przez tydzień należy rozumieć przynajmniej 20 godzin 

dydaktycznych. 

(dotyczy studentów studiów pierwszego stopnia oraz trzyletnich drugiego stopnia) 

 

§ 2 

Cele praktyki 

 

1. Poznanie celów, zadań, metod, form i wyników pracy danej placówki. 

2. Zdobycie orientacji o całokształcie czynności zawodowych pracowników danej 

instytucji. 

3. Poznanie problemów i struktury społecznej podopiecznych placówki. 

4. Zastosowanie, weryfikowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie 

studiów w praktycznej działalności placówki. 
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5. Nabywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych w pracy w danej instytucji. 

 

§ 3 

Organizacja praktyk 

 

1. Organizacją praktyki zajmuje się NWSP w Białymstoku i pokrywa koszty z nią 

związane po przedłożeniu stosownej dokumentacji. 

2. Nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyki sprawują z ramienia uczelni 

opiekunowie praktyk oraz dyrektor placówki odpowiedzialny za wskazanie opiekuna praktyki  

z ramienia tej instytucji. 

2.1. Opiekunowie praktyk:  

a) Sprawują kontrolę nad przebiegiem praktyki w wybranych instytucjach oraz są 

odpowiedzialni za jej zgodność z instrukcją w sprawie organizacji i przebiegu praktyki; 

b) Rozważają prośby i uwagi studentów dotyczące organizacji przebiegu praktyki; 

c) Dokonują zaliczenia praktyki na podstawie odpowiedniej dokumentacji.  

3. Student odbywa praktykę studencką w wymiarze wskazanym w pkt. 2 postanowień 

ogólnych zgodnie z daną specjalnością 

4. Student może się ubiegać o odbycie praktyki w miejscu przez niego 

zaproponowanym, zgodnie z wymienionymi instytucjami w pkt. 2 postanowień ogólnych. 

Decyzje w tej sprawie podejmuje Dziekan. 

5. Student przed rozpoczęciem praktyki powinien otrzymać z Uczelni: 

a) skierowanie,  

b) umowy o organizację praktyk studenckich, 

c) dziennik praktyki, 

d) instrukcję w sprawie organizacji i przebiegu praktyki. 

6. Student odbywający praktyki zobowiązany jest do: 

a) godnego reprezentowania NWSP w Białymstoku, 

b) zapoznania się z programem praktyki, 

c) stosowania się do regulaminu obowiązującego w danej placówce, słuchania 

poleceń kierownictwa placówki, 

d) wykonywania zadań stawianych przez osobę opiekującą się praktyką, 

e) systematycznego dokumentowania przebiegu praktyki w dzienniku praktyki. 
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§ 4 

Warunki zaliczenia praktyk 

 

1. Przedstawienie przez studenta poprawnie wypełnionego dziennika praktyki, 

w którym znajduje się poświadczenie odbycia praktyki (opinia; ocena - bardzo dobry, dobry, 

dostateczny; pieczątka; podpis osoby odpowiedzialnej za realizację praktyki ze strony 

instytucji).  

2. Szczegółowe informacje odnośnie prowadzenia dokumentacji praktyk (dla 

poszczególnych specjalności) zawierają Instrukcje w sprawie organizacji i przebiegu praktyki.  

 studenci studiów stacjonarnych składają dzienniczki do dnia 15 lutego na V semestrze 

studiów licencjackich oraz do 15 czerwca (najpóźniej 30 września), a na IV i VI 

semestrze do dnia 31 maja. 

 studenci studiów niestacjonarnych składają dzienniczki  na IV semestrze do 15 czerwca 

(najpóźniej 30 września) oraz na V i VI semestrze do dnia 31 maja. 

3. Obowiązkowa obecność na praktyce. 

4. Nieusprawiedliwiona nieobecność na praktyce lub uzyskanie negatywnej opinii 

(oceny niedostatecznej) od osoby odpowiedzialnej za realizację praktyki ze strony placówki 

skutkuje brakiem jej zaliczenia. 

5. Na ocenę z praktyki składają się: ocena wystawiona przez opiekuna praktyk  

z placówki (instytucji), w której student odbywał praktykę oraz ocena przedstawionej 

dokumentacji przebiegu praktyki umieszczona w Dzienniku praktyk. Formalnym wyrazem 

zaliczenia praktyki jest dokonanie wpisu oceny w Dzienniku praktyk (umotywowanie w 

przypadku oceny innej niż wystawiona przez opiekuna praktyk) oraz dokonanie wpisu oceny 

do protokołu i Wirtualnego Dziekanatu przez opiekuna praktyki z ramienia Uczelni. 

 

§ 5  

Zaliczenie praktyk na podstawie pracy zawodowej  

 

1. Zaliczenie praktyk na podstawie pracy zawodowej uzyskuje student trybu 

niestacjonarnego, który pracuje zawodowo (tj. jest zatrudniony na umowę o pracę) zgodnie ze 

specjalnością kształcenia. W celu uzyskania zaliczenia całości praktyki student zobowiązany 

jest do złożenia podania do Dziekana wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu w danej 

placówce.  

1.1. Resocjalizacja – zaliczenie praktyki na podstawie pracy zawodowej uzyskują 

studenci zatrudnieni w placówkach systemu resocjalizacji. Może nim być: 

- wychowawca zatrudniony w placówce systemu resocjalizacji, 
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 - wychowawca internatu przy placówce systemu resocjalizacji, 

 - kurator sądowy (zawodowy lub społeczny), 

 - funkcjonariusz Policji (związany z systemem resocjalizacji), 

 - funkcjonariusz Służby Więziennej. 

 Natomiast o zaliczenie praktyki na podstawie pracy zawodowej 

i odbywanie jej w mniejszym wymiarze mogą ubiegać się studenci zatrudnieni jako: 

- socjoterapeuci zatrudnieni w placówce systemu resocjalizacji 

- kadra pedagogiczna (nauczyciele, w tym nauczyciele zawodu) zatrudnieni w placówce 

systemu resocjalizacji  

- sekretarze sądowi (pod warunkiem, że zakres ich obowiązków dotyczy problemów 

resocjalizacji). 

Osoby te zobowiązane są do odbycia praktyki w pełnym wymiarze na II roku studiów, 

a na III roku powinny złożyć podanie do Dziekana o częściowe zaliczenie praktyki 

zawodowej wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu (okres zatrudnienia, stanowisko, zakres 

obowiązków ) w wyżej wymienionej placówce systemu resocjalizacji. 

1.2. Wychowanie obronne z problematyką przestępczości:  

- o zaliczenie praktyki zawodowej mogą ubiegać się studenci zatrudnieni jako 

funkcjonariusze: Straży Granicznej, Służby Celnej, Służby Więziennej, Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz żołnierze Wojska Polskiego. 

- natomiast o zaliczenie praktyki na podstawie pracy zawodowej w mniejszym 

wymiarze mogą ubiegać się studenci zatrudnieni w: Straży Miejskiej, Służby Ochrony Kolei, 

Biura Ochrony Rządu, firm ochroniarskich. 

Osoby te powinny złożyć podanie do Dziekana o częściowe lub całkowite zwolnienie 

z konieczności odbywania praktyki zawodowej wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu (okres 

zatrudnienia, stanowisko, zakres obowiązków) w wyżej wymienionej placówce. 

1.3. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza: 

- o zaliczenie praktyki na podstawie pracy zawodowej w wymiarze 4 tygodni mogą 

ubiegać się studenci  zatrudnieni w placówkach wychowawczych (drugą część praktyki w 

wymiarze 4 tygodni  zobowiązani są odbyć w placówkach ochrony i pielęgnacji zdrowia), 

- o zaliczenie praktyki na podstawie pracy zawodowej w wymiarze 4 tygodni mogą 

ubiegać się studenci zatrudnieni w placówkach ochrony i pielęgnacji zdrowia (drugą część 

praktyki w wymiarze 4tygodni zobowiązani są odbyć w placówkach wychowawczych).  

 

1.4. Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna 

- o zaliczenie praktyki na podstawie pracy zawodowej w wymiarze 4 tygodni (lub 
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30+60 godzin) mogą ubiegać się studenci zatrudnieni w placówkach przedszkolnych  

w charakterze nauczyciela wychowania przedszkolnego (drugą część praktyki w wymiarze 

 4 tygodni (lub 60 godzin) zobowiązani są odbyć w klasach I-III szkoły podstawowej), 

- o zaliczenie praktyki na podstawie pracy zawodowej w wymiarze 4 tygodni (lub 

30+60 godzin) mogą ubiegać się studenci zatrudnieni w klasach I – III szkoły podstawowej 

na stanowisku nauczyciela kształcenia zintegrowanego (drugą część praktyki w wymiarze 

4 tygodni (lub 60 godzin) zobowiązani są odbyć w placówkach przedszkolnych). 

 

2. Decyzje o zaliczeniu praktyki na podstawie pracy zawodowej podejmuje 

Dziekan w porozumieniu z opiekunem praktyk na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, 

uzupełniony o dokumentację zaświadczającą o sposobie zatrudnienia, stażu pracy 

i zajmowanym stanowisku. 

3. Wpis do indeksu dotyczący praktyki obowiązuje także studentów, którzy 

uzyskali zaliczenie praktyki na podstawie pracy zawodowej (ocena bardzo dobra). 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Zaliczenie praktyki jest koniecznym warunkiem dopuszczenia do obrony pracy 

dyplomowej. 

2. Szczegółowe informacje odnośnie praktyk (dla poszczególnych specjalności) 

zawierają Instrukcje w sprawie organizacji i przebiegu praktyki pedagogicznej, które stanowią 

nieodłączną cześć niniejszego regulaminu.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem i w kwestiach 

spornych decyzje podejmuje Rektor NWSP w Białymstoku. 

4. Regulamin praktyk wchodzi w życie z dniem 01 października 2014 roku.  


