REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK
NAUCZYCIELSKICH
NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

I. Cele i zadanie praktyk
1. Praktyki nauczycielskie stanowią integralną część kształcenia na specjalności
nauczycielskiej realizowanej na poszczególnych kierunkach studiów na Wydziale
Humanistycznym. Celem praktyk jest poszerzenie nabytej w trakcie studiów wiedzy
o aspekt praktyczny oraz skonfrontowanie jej z rzeczywistością pod kątem przyszłej
pracy zawodowej.
2.

Zadaniem studentów jest:
a. Hospitowanie i prowadzenie lekcji w klasach, w których realizowany jest program
nauczania zgodny z wybranym przez studenta kierunkiem studiów.
b. Zapoznanie z obowiązkami wychowawcy klasy, dziennikiem lekcyjnym,
dziennikiem zajęć pozalekcyjnych i pozostałą dokumentacją.
c. Zapoznanie z formami zajęć pozalekcyjnych w szkole (koła, olimpiady, zajęcia
terenowe itp.).
d. Zapoznanie z pracą biblioteki i świetlicy szkolnej.
e. Zapoznanie z pracą Komitetu Rodzicielskiego i Rady Pedagogicznej, z planem
dydaktyczno-wychowawczym szkoły (formy pracy w organizacjach na terenie
szkoły)

3. Celem praktyki psychologiczno-pedagogicznej jest gromadzenie doświadczeń związanych
z pracą opiekuńczo-wychowawczą z uczniami, zarządzaniem grupą i diagnozowaniem
indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy
psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością.
4. W trakcie praktyki nauczycielskiej studenci powinni mieć okazję do samodzielnego lub
zespołowego wykonywania obowiązków zawodowych i oceny realizowanych rozwiązań
metodycznych.

II. Rodzaje praktyk
1. Studenckie praktyki nauczycielskie przewidziane są w programach kształcenia na
poszczególnych kierunkach studiów Wydziału Humanistycznego zgodnie ze standardami
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Stanowią integralną
część planów i odbywają się w powiązaniu z przedmiotami metodycznymi specjalności
nauczycielskiej.
2. Studentów specjalności nauczycielskiej obowiązuje 160 godzin praktyk nauczycielskich,
w tym:
a. 40 godzin praktyki psychologiczno-pedagogicznej.

b. 120 godzin praktyki ciągłej (zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Rektora
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) studentów, realizujących
praktyki nauczycielskie (ciągłe) obowiązuje 30-godzinny tydzień pracy, co stanowi: 4
tygodnie x 30 godz. = 120 godz.),
3. Studenci odbywają dwa rodzaje praktyk nauczycielskich:
a. Praktyki śródroczne – są to praktyki o charakterze hospitacyjno–uczestniczącym,
odbywające się podczas roku akademickiego, równolegle z zajęciami dydaktycznymi
na uczelni. Praca studentów polega na ukierunkowanej hospitacji zajęć lekcyjnych,
a następnie na aktywnym uczestnictwie studenta w zadaniach opiekuna praktyki wraz
z możliwością poprowadzenia części lub całości zajęć.
b. Praktyki nauczycielskie ciągłe – są to praktyki o charakterze specjalnościowym
odbywające się indywidualnie, podczas roku akademickiego lub wakacji. Student
wykonuje zadania zgodnie z obowiązkami zawodowymi nauczyciela – pod
kierunkiem opiekuna praktyki.
4. W przypadku wyboru specjalności nauczycielskiej w zakresie nauczania dwóch
przedmiotów (specjalność nauczycielska w zakresie nauczania historii i wiedzy
o społeczeństwie) student zobowiązany jest do odbycia dodatkowo 60 godzin praktyki
nauczycielskiej ciągłej w zakresie drugiego wybranego przedmiotu.
5. Wyżej wymienione praktyki studenckie są realizowane w instytucjach związanych ze
studiowanym kierunkiem i specjalnością.
6. Praktyki pedagogiczne odbywają się w zależności od etapu edukacyjnego, którego dotyczy
kształcenie:
a. Studia I stopnia – szkoła podstawowa.
b. Studia II stopnia – szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, liceum
ogólnokształcące.
7. Praktyki psychologiczno-pedagogiczne mogą odbywać się w instytucjach takich jak:
pogotowia opiekuńcze, domy dziecka, świetlice wychowawcze, placówki oświatowe,
przedszkola, poradnie specjalistyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
8. Szczegóły dotyczące odbywania praktyki psychologiczno-pedagogicznej oraz praktyk
nauczycielskich
dla
poszczególnych
kierunków
studiów
zawarte
są
w odpowiednich „Programach praktyk”, stanowiących załączniki do niniejszego
regulaminu.

III. Organizacja praktyk
1. Praktyki realizowane są przez studentów studiów stacjonarnych w wymiarze określonym w
programach poszczególnych kierunków studiów.
2. Praktyka nauczycielska dla studiów pierwszego stopnia realizowana jest po IV semestrze,
natomiast zaliczenie praktyki i wpis do indeksu odbywa się nie później niż w semestrze
VI przed przystąpieniem do egzaminu z dydaktyki przedmiotu.
3. W przypadku studiów drugiego stopnia realizacja praktyki następuje po II semestrze,
natomiast zaliczenie nie później niż w semestrze IV, przed przystąpieniem do egzaminu
z dydaktyki przedmiotu.

4. Student odbywa praktykę indywidualnie i samodzielnie pozyskuje placówkę, w której
będzie realizowana praktyka (w porozumieniu z kierunkowym opiekunem praktyki),
a w przypadku praktyk śródrocznych opiekun – metodyk akademicki pozyskuje placówkę
do odbycia praktyki i kieruje do niej grupę studentów.
5. Praktyka studencka jest realizowana w oparciu o program praktyk, na podstawie Umowy
o organizację praktyki nauczycielskiej studenta, zawartej między Uniwersytetem
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału
Humanistycznego, a placówką organizującą praktyki.
6. Umowa o organizację praktyki nauczycielskiej studenta jest sporządzana na podstawie
Skierowania na praktykę (załącznik nr 1) lub Skierowania na praktykę psychologicznopedagogiczną (załącznik nr 2), przekazanego przez studenta do Wydziałowego Ośrodka
Wspierania Dydaktyki nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki.
7. Umowa, o której mowa w pkt. 6 sporządzana jest w 2 egzemplarzach, z których pierwszy
otrzymuje placówka organizująca praktykę, a drugi Wydziałowy Ośrodek Wspierania
Dydaktyki za pośrednictwem studenta, co zostaje potwierdzone odpowiednim wpisem do
dzienniczka praktyk.
8. W przypadku praktyk śródrocznych kierunkowy opiekun praktyk przekazuje do
Wydziałowego Ośrodka Wspierania Dydaktyki Skierowanie na praktykę śródroczną
(załącznik nr 3), w celu sporządzenia odpowiedniej umowy, nie później niż 2 tygodnie
przed rozpoczęciem praktyki.
9. W organizacji praktyk uczestniczą:
a. Kierunkowy opiekun praktyki z ramienia uczelni – odpowiedzialny za organizację
praktyk, nadzór, konsultacje i zaliczenie praktyki;
b. Dyrektor placówki – który odpowiada za przyjęcie studentów na praktyki i wskazanie
nauczycieli - opiekunów praktyk z ramienia instytucji,
c. Nauczyciel - opiekun praktyki z ramienia placówki – odpowiedzialny za pracę
studentów odbywających praktyki,
d. Student – teoretycznie przygotowany do odbycia praktyk.
10. Za sprawowanie opieki nad praktykami kierunkowy opiekun praktyk z ramienia uczelni
otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie, określone aktualnym Zarządzeniem Rektora UWM w
Olsztynie.
11. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest sporządzenie po zakończeniu roku
akademickiego imiennych list studentów nad którymi sprawował opiekę i złożenie jej do
Wydziałowego Ośrodka Wspierania Dydaktyki nie później niż do dnia 30 października
każdego roku.
12. Student odbywający praktyki nauczycielskie zobowiązany jest do:
a. pozyskania placówki do odbycia praktyki;
b. zapoznania się z Programem praktyki (załączniki nr 4-11) i przedstawia jej w
placówce;
c. uczestnictwa w zebraniu z kierunkowym opiekunem praktyk;
d. systematycznego dokumentowania przebiegu praktyki w dzienniczku praktyk;
e. stosowania się do poleceń kierownictwa placówki i przestrzegania obowiązującego
w placówce regulaminu pracy i przepisów BHP;

f. posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i ważnych badań
lekarskich, jeżeli placówka takich wymaga;
g. przekazania do Wydziałowego Ośrodka Wspierania Dydaktyki wypełnionego
Skierowania na praktyki, w celu przygotowania Umowy o organizację praktyki
nauczycielskiej studenta, nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki;
h. pobrania z Wydziałowego Ośrodka Wspierania Dydaktyki dzienniczka praktyk (przed
rozpoczęciem praktyki) i złożenia w dziekanacie (po zaliczeniu u kierunkowego
opiekuna praktyk wszystkich praktyk obowiązujących w czasie studiów);
i. przekazania przed rozpoczęciem praktyki podpisanej Umowy o organizację praktyki
pedagogicznej studenta do Wydziałowego Ośrodka Wspierania Dydaktyki, co zostaje
potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniczku praktyk.

IV. Zaliczenie praktyk
1. Zaliczenie przez studenta praktyk przewidzianych planem studiów w danym roku
akademickim jest jednym z kryterium zaliczenia roku.
2. Uzyskanie przez studenta zaliczeń ze wszystkich praktyk przewidzianych w planie studiów
jest m.in. warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.
3. Zaliczenie praktyki na podstawie doświadczeń zawodowych może mieć miejsce jeżeli,
student udokumentuje doświadczenie zawodowe, które odpowiada programowi praktyki trwające co najmniej tyle, ile czas przewidzianej w planie studiów praktyki i gdy wykaże,
że:
a. był zatrudniony lub jest zatrudniony na stanowisku zgodnym ze studiowaną
specjalnością;
b. odbywał praktyki podczas wcześniejszego kształcenia lub zagranicą.
4. Decyzję o zaliczeniu praktyki w trybie określonym w pkt. 3 podejmuje Dziekan lub
kierunkowy opiekun praktyk.
5. Kierunkowy opiekun praktyki zalicza praktykę po przedstawieniu przez studenta
wypełnionego dzienniczka praktyk wraz z potwierdzeniem przez Ośrodek Kształcenia
Metodycznego złożenia jednego podpisanego egzemplarza Umowy o organizację praktyki
nauczycielskiej studenta.
6. Zaliczenie praktyki dokonywane jest w systemie USOS.
7. Za zaliczenie praktyki student otrzymuje odpowiednią liczbę punktów ECTS, zgodną
z programem kształcenia na danym kierunku studiów oraz specjalności.
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