INSTYTUT BADAŃ NAD EDUKACJĄ I
KOMUNIKACJĄ

Data:
01.10.2019
Wydanie:

N4

Symbol:

P-RIBEK-3

Strona 1/6

Praktyki studenckie na kierunku Pedagogika i Pedagogika
wczesnoszkolna i przedszkolna

P-RIBEK-3
PRAKTYKI STUDENCKIE NA KIERUNKU PEDAGOGIKA I
PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

INSTYTUT BADAŃ NAD EDUKACJĄ I
KOMUNIKACJĄ

Data:
01.10.2019
Wydanie:

N4

Symbol:

P-RIBEK-3

Strona 2/6

Praktyki studenckie na kierunku Pedagogika i Pedagogika
wczesnoszkolna i przedszkolna
1. ZAKRES PROCEDURY
Procedura reguluje zasady organizacji praktyk studenckich i obejmuje Studentów
Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją kierunku Pedagogika oraz Pedagogika
przedszkolna i wczesnoszkolna. Przedmiotem procedury jest sposób wyboru miejsca
praktyk i ich odbycia oraz zaliczenia.
2. TERMINOLOGIA
Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją (RIBEK)- jednostka podstawowa
Politechniki Śląskiej prowadząca m.in. kształcenie na studiach I i II stopnia na kierunku
Pedagogika oraz jednolitych magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i
wczesnoszkolna.
Opiekun Praktyk Studenckich - osoba powołana przez Dyrektora Instytutu Badań nad
Edukacją i Komunikacją spośród nauczycieli akademickich do pełnienia w/w funkcji.
Praktyka studencka (zawodowa) na kierunku Pedagogika:
Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/18 i 2018/19, 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.
Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020, jest
realizowana

w

formie

praktyki:

ogólnopedagogicznej,

specjalnościowej

i

specjalizacyjnej na studiach I stopnia i w formie praktyki obserwacyjno-asystenckiej i
dyplomowej na studiach II stopnia.
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Praktyka

studencka

(zawodowa)

na

kierunku

Pedagogika

przedszkolna

i

wczesnoszkolna jest realizowana w formie praktyki: ogólnopedagogicznej, dydaktyczno
– wychowawczej oraz dyplomowej.
Kierownik Zakładu Pracy - Dyrektor, Wicedyrektor szkoły/ placówki/ Kierownik
jednostki;
Przedstawiciel z ramienia Zakładu, osoba upoważniona - Dyrektor/ Wicedyrektor/
Kierownik szkoły/ placówki.
Programy praktyki studenckiej są przechowywane u Opiekuna Praktyk Studenckich,
stanowią one Załącznik do Umowy o organizację praktyki studenckiej.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Osobami odpowiedzialnymi za organizację praktyk studenckich w Instytucie Badań
nad Edukacją i Komunikacją są:
1) Dyrektor Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją
2) Opiekun Praktyk Studenckich kierunku Pedagogika do którego obowiązków należy:
- Zapoznanie Studentów z Organizacją praktyk pedagogicznych (w tym z terminami
praktyk),
Programem praktyki studenckiej (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 do Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich,
- przyjęcie dokumentacji związanej z realizacją praktyki oraz ich ocena od strony
formalnej,
- zaliczenie praktyki na ocenę.
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Do obowiązków Opiekuna Praktyk Studenckich ponadto należy:
- udzielanie pomocy Studentowi przy załatwianiu spraw związanych z przebiegiem
praktyk,
- prowadzenie konsultacji dla Studentów,
- prowadzenia ewidencji praktyk,
- przygotowanie rocznego sprawozdania z przebiegu praktyk.

.

Studenci zobowiązani są odbyć praktykę zgodnie z planem studiów.
4. OPIS POSTĘPOWANIA
4.1 Termin realizacji praktyk
Studenci poszczególnych kierunków, specjalności i specjalizacji realizują praktykę w
terminie i wymiarze określonym w obowiązujących planach studiów, uzyskując tym
samym odpowiednią ilość punktów ECTS określoną w planach studiów. Praktyki
odbywają się nie tylko w trakcie roku akademickiego, mogą być realizowane również w
czasie przerwy wakacyjnej. Dokładny wymiar praktyk (termin, czas trwania) dla
każdego kierunku i semestru jest określany na podstawie programu praktyk dla danego
kierunku i specjalności, udostępniony dla studenta w formie dokumentu Programu
Praktyk Studenckich (wzór- zał. Z2.2-P-RIBEK-3).
4.2 Zawarcie umowy o organizację praktyki
Praktyka realizowana jest w oparciu o zawartą pomiędzy Politechniką Śląską a
Zakładem Pracy umowę o współpracę w zakresie organizacji praktyk zawodowych. W
wyjątkowych sytuacjach, po uzyskaniu zgody wydziałowego opiekuna praktyk student
samodzielnie podpisuje umowę o organizację praktyk studenckich zawartą pomiędzy
Uczelnią reprezentowaną przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich a
Zakładem Pracy reprezentowanym przez Kierownika/ Dyrektora Zakładu.

INSTYTUT BADAŃ NAD EDUKACJĄ I
KOMUNIKACJĄ

Data:
01.10.2019
Wydanie:

N4

Symbol:

P-RIBEK-3

Strona 5/6

Praktyki studenckie na kierunku Pedagogika i Pedagogika
wczesnoszkolna i przedszkolna
4.3 Tryb uzgadniania warunków realizacji praktyki studenckiej
Jeżeli studenci odbywają praktyki w placówce, z którą Politechnika Śląska zawarła
umowę o współpracy, to studenci są kierowani do odbycia praktyk zawodowych na
podstawie skierowania, zgodnie ze wzorem (zal. Z9-P-RIBEK-3). Jeżeli z daną placówką
nie została zawarta wyżej wymieniona umowa,

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-RIBEK-3) oraz:
-dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2017/18 obowiązujący
dla danego kierunku, specjalności i specjalizacji oraz semestru Harmonogram Praktyk
(zał. Z2.1-P-RIBEK-3) -obowiązujący na I stopniu kształcenia, oraz Program Praktyk
(zał. Z2.2-P-RIBEK-3) dla studentów II stopnia.
-dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020 obowiązujący
dla danego kierunku, specjalności i specjalizacji oraz semestru Program Praktyk (zał.
Z2.2-P-RIBEK-3).
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 lub skierowanie na praktykę
zawodową Opiekunowi Praktyk Studenckich.
4.4. Zaliczenie praktyki
W celu zaliczenia praktyki Student zgłasza się po zakończonej praktyce, w jednym z
trzech ustalonych przez Opiekuna Praktyk Studenckich terminów uzgodnionych z
Dyrektorem RIBEK, przynosząc lub przekazując za pośrednictwem Platformy Zdalnej
Edukacji niezbędne do otrzymania zaliczenia dokumenty, celem ich weryfikacji pod
względem formalnym przez Opiekuna Praktyk:
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Sprawozdania (zał. Z4-P-RIIBEK-3) z realizacji praktyk poświadczone podpisem
Dyrektora/ Wicedyrektora placówki/ Kierownika jednostki i opiekuna praktyki (w
placówce) oraz opatrzone pieczęcią Zakładu Pracy;
Potwierdzenie odbycia praktyki (zał. Z3.1-P-RIBEK-3) poświadczone podpisem
Dyrektora/ Wicedyrektora placówki/ Kierownika jednostki oraz opatrzone pieczęcią
Zakładu Pracy;
Opinia z odbytej praktyki pedagogicznej (zał. Z5.1-P-RIBEK-3) dla Studentów
rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2017/18 i 2018/19, poświadczoną
podpisem i pieczęcią Opiekuna w Zakładzie Pracy.
Kartę oceny realizacji efektów uczenia się (zał. Z5.2-P-RIBEK-3) dla Studentów
rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2019/2020 poświadczoną podpisem
i pieczęcią Opiekuna w Zakładzie Pracy.
Dla Studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2017/2018 i 2018/19,
zaliczenie to średnia ważona wystawiona na postawie oceny wystawionej w Katalogu
Ocen Cząstkowych przez Wykładowców-Metodyków.
Dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/2020 Opiekun
Praktyk Studenckich w oparciu o przedstawioną dokumentację, wpisuje zaliczenie z
końcową

oceną

do katalogu ocen końcowych przedmiotu,

jak

również

do

Elektronicznego Katalogu Ocen Studenckich – EKOS. Opiekun Praktyk ma prawo
odmówić zaliczenia praktyki, jeśli nie zostały spełnione wymagania zawarte w
niniejszej procedurze.
Zaliczanie praktyki w oparciu o zatrudnienie lub udokumentowane doświadczenie
zawodowe jest rozpatrywane indywidualnie po złożeniu przez Studenta podania (zał.
Z8-P-RIBEK-3) do Opiekuna Praktyk Studenckich, który podejmuje decyzję w
porozumieniu z Dyrektorem RIBEK.
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Zmiana terminu praktyki rozpatrywana jest indywidualnie po złożeniu przez
Studenta podania (zał. Z8-P-RIBEK-3) do Dyrektora RIBEK:
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)
5. Dokumenty związane z Procedurą:
- Regulamin Praktyk Studenckich Politechniki Śląskiej
6. Załączniki:
Z1.1-P-RIBEK-3 Umowa o organizację praktyki studenckiej
Z1.2-P-RIBEK-3 Agreement on the organization of student internship
Z2.1-P-RIBEK-3 Druk Harmonogramu praktyki pedagogicznej
Z2.2-P-RIBEK-3 Wzór Programu praktyki pedagogicznej
Z3.1-P-RIBEK-3 Potwierdzenie odbycia praktyki studenckiej
Z3.2-P-RIBEK-3 Confirmation of the student placement
Z4-P-RIIBEK-3 Sprawozdanie z przebiegu praktyki zawodowej
Z5.1-P-RIBEK-3 Druk - Opinia z odbytej praktyki pedagogicznej
Z5.2-P-RIBEK-3 Druk – Karta oceny realizacji efektów uczenia się
Z6-P-RIBEK-3 Sprawozdanie Opiekuna Praktyk Studenckich z przebiegu praktyk
Z7-P-RIBEK-3 Podanie o indywidualne zaliczenie praktyk studenckich
Z8-P-RIBEK-3 Podanie do Dyrektora RK o zmianę terminu odbywania praktyk
studenckich
Z9-P-RIBEK-3 Skierowanie na praktykę zawodową
Z9.1- RIBEK-3 Referral to the practical placement
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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.

