
 
Zarządzenie nr 3/ZD/2017 

 
DZIEKANA 

WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 

AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ 

z dnia 13.01.2017 r. 

 
 

w sprawie szczegółowych zasad odbywania praktyk na kierunku pedagogika  
 
 
Zgodnie z § 33 ust. 1 Statutu AMW oraz na podstawie postanowień końcowych ust. 1 
Regulaminu ogólnego praktyk na WNHiS zatwierdzonego Uchwałą nr 54/2016 Rady WNHiS  
z dnia 18.11.2016 r.  
 
 

zarządzam 
 
 

1. szczegółowe zasady odbywania praktyk na kierunku pedagogika, studia I stopnia, 

specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z edukacją przedszkolną. 

2. szczegółowe zasady odbywania praktyk na kierunku pedagogika, studia I stopnia, 

specjalność: pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza  

(z przygotowaniem pedagogicznym). 

3. szczegółowe zasady odbywania praktyk na kierunku pedagogika, studia I stopnia, 

specjalność: pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (bez 

przygotowania pedagogicznego). 

4. szczegółowe zasady odbywania praktyk na kierunku pedagogika, studia II stopnia, 

specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna. 

5. szczegółowe zasady odbywania praktyk na kierunku pedagogika, studia II stopnia, 

specjalność: pedagogika społeczna. 

 

Załącznik nr 1 – Zasady organizacji i odbywania praktyk, studia I stopnia o profilu 

ogólnoakademickim, kierunek pedagogika, specjalność: zintegrowana edukacja 

wczesnoszkolna z edukacją przedszkolną. 

 

Załącznik nr 2 – Zasady organizacji i odbywania praktyk, studia I stopnia o profilu 

ogólnoakademickim, kierunek pedagogika, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna, 

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (praktyka z przygotowaniem pedagogicznym). 

 

 

Egz. nr ….. 



 

Załącznik nr 3 – Zasady organizacji i odbywania praktyk, studia I stopnia o profilu 

ogólnoakademickim, kierunek pedagogika, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna, 

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (bez przygotowania pedagogicznego). 

 

Załącznik nr 4 – Zasady organizacji i odbywania praktyk, studia II stopnia o profilu 

praktycznym, kierunek pedagogika, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna. 

 

Załącznik nr 5 – Zasady organizacji i odbywania praktyk, studia II stopnia o profilu 

praktycznym, kierunek pedagogika, specjalność: pedagogika społeczna. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egz. nr 1 – a/a    

Egz. nr 2 – dyrektor Instytutu Pedagogiki ………………………………   

 

(za potwierdzeniem odbioru) 

 

DZIEKAN 
Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych 

 

/ – / 
 

dr hab. Jerzy KOJKOŁ, prof. nadzw. AMW 

 



Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 3/ZD/2017 Dziekana WNHiS AMW z dnia 13.01.2017 r. 

 

 
Zasady organizacji i odbywania praktyk 
Studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim 

Kierunek pedagogika 
Specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna  

z edukacją przedszkolną 
 
  

I. PODSTAWY PRAWNE 

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, z późniejszymi zmianami. 
2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku  

w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela. 

3. Regulamin studiów Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. 
4. Plan studiów dla kierunków prowadzonych na WNHiS. 
 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Zasady organizacji i odbywania praktyk określają: cele praktyk, miejscei czas trwania, 
obowiązki organizatorów i uczestników praktyk oraz warunki realizacji i zaliczenia. 

2. Podjęcie praktyk nie powoduje nawiązania stosunku pracy. 
3. Odbycie praktyk  jest obowiązkowe. 
4. Odbycie praktyk  jest nieodpłatne. 
5. Praktyki są integralnym elementem procesu kształcenia, w tym osiągania efektów 

kształcenia określonych w programie studiów. 
 

III. CELE PRAKTYK 

1. Zasadniczym celem praktyk jest gromadzenie doświadczeń związanych z:  
 pracą opiekuńczo-wychowawczą z uczniami, zarządzaniem grupą i diagnozowaniem 

indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowanie wiedzy psychologiczno-
pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym,  

 pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresy 
dydaktyki szczegółowej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym, 

 realizacją zadań zawodowych związanych ze specjalnością studiów, w szczególności  
o nabywanie umiejętności praktycznych z zakresu metodyki realizowanych działań 
opiekuńczych i wychowawczych oraz nabywanie kompetencji społecznych. 

2. Praktyki przyczyniają się do rozwijania aktywności i zaradności studentów, ich 
profesjonalizmu, kształtowania podmiotowości oraz wyzwalania kreatywności  
w sytuacjach nowych, trudnych. 

3. Praktyki przygotowują studenta do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; 
podejmowania trudu i wytrwałości w realizowaniu indywidualnych i zespołowych działań 
profesjonalnych w zakresie pedagogiki. 

4. Podczas praktyk student zapoznaje się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi  
w działalności pedagogicznej. 

5. Praktyki uczą odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje 
i prowadzone działania oraz ich skutki, uczą czuć się odpowiedzialnymi wobec ludzi, dla 
których się działa, wyrażać taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio 
modelować to podejście wśród innych. 

6. Praktyki rozwijają wiedzę o funkcjonowaniu placówek działających w zakresie zgodnym ze 
specjalnością. 



7. W trakcie praktyk student zapoznaje się z bazą lokalową, organizacją pracy, kadrą 
pedagogiczną oraz dokumentacją placówki. 

 
IV. WYBÓR PLACÓWKI I KOORDYNACJA PRAKTYK 

 
1. Student ma możliwość skorzystania z listy placówek, z którymi WNHiS ma podpisane 

porozumienia lub wybrać placówkę spoza listy, o ile wykaże ona gotowość do przyjęcia 
studenta na praktyki. 

Obszar działania placówek, w których student może odbywać praktyki: 
 

Specjalność/rodzaj 
praktyk 

Obszar działania placówek, w których student 
może odbywać praktyki 

Zintegrowana 
edukacja 
wczesnoszkolna  
z edukacją 
przedszkolną/praktyka 
psychologiczno-
pedagogiczna  
i dydaktyczna  
 

- przedszkola i oddziały przedszkolne dla dzieci  
6-letnich,  
- szkoły podstawowe klasy (pierwszy etap kształcenia) 
 

Zintegrowana 
edukacja 
wczesnoszkolna  
z edukacją 
przedszkolną/praktyka 
ogólnopedagogiczna 
 

 - przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz 
przedszkola specjalne; 
 - szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły 
ponadgimnazjalne ogólnokształcące i zawodowe,  
w tym z oddziałami integracyjnymi oraz szkoły 
specjalne, szkoły sportowe oraz mistrzostwa 
sportowego i szkoły artystyczne; 
 - placówki oświatowo-wychowawcze, placówki pracy 
pozaszkolnej, w tym ogniska artystyczne oraz placówki 
kształcenia ustawicznego i praktycznego umożliwiające 
uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej i kwalifikacji 
zawodowych, zdobywanie umiejętności, kształtowanie  
i rozwijanie zainteresowań, 
 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne 
poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, 
młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej,  
a także pomocy uczniom w wyborze kierunku 
kształcenia i zawodu, 
-obozy, kolonie, półkolonie 

 
V. ROZPOCZĘCIE PRAKTYK 

 
1. Student rozpoczyna praktykę zgodnie z planem studiów.  

2. Jeśli przyjmujący na praktykę wymaga skierowania studenta na praktykę, student zgłasza 

do dziekanatu potrzebę wydania takiego skierowania lub wniosek o podpisanie umowy  

z placówką będącą spoza wykazu placówek.  

3. Student musi posiadać na czas odbywania praktyki studenckiej indywidualne ubezpieczenie 

od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 



VI. CZAS TRWANIA PRAKTYK i RAMOWY PROGRAM PRAKTYK 
 
Praktyki w wymiarze 210 godzin według ramowego programu praktyk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VII. OBOWIĄZKI PLACÓWKI PRZYJMUJĄCEJ STUDENTA NA PRAKTYKĘ 

 
1. Placówka umożliwia studentowi odbycie praktyk poprzez wyznaczenie miejsca do jej 

odbycia w jednostkach organizacyjnych. 
2. Placówka wyznacza opiekuna na czas odbywania praktyk i zapewnia nadzór nad 

wykonywanymi przez praktykanta zadaniami, wynikającymi z ramowego programu 
praktyki. 

3. Placówka zobowiązuje się do zapoznania praktykanta z regulaminem pracy placówki, 
obowiązującymi przepisami BHP i PPOŻ, o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie 
danych osobowych. 

4. Placówka zobowiązuje się do wystawienia w dzienniku praktyk opinii o odbytej praktyce. 
5. Placówka umożliwia ocenę przebiegu praktyk przez opiekuna praktyk studenckich  

z WNHiS AMW.   
6. Placówka ma prawo do odwołania studenta z praktyk w przypadku jego nieodpowiedniej 

postawy i zachowania, naruszającego dyscyplinę pracyw placówce oraz w przypadku 
naruszenia wcześniejszych ustaleń z WNHiS. 

7. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, placówka zawiadamia o tym fakcie opiekuna 
praktyk studenckich WNHiS AMW.  

 
VIII. OBOWIĄZKI PRAKTYKANTA 

 
W czasie odbywanie praktyk student zobowiązany jest: 
1. do godnego reprezentowania Uczelni podczas odbywania praktyk; 
2. do wywiązywania się ze wszystkich zadań wynikającychz: Rozporządzenia Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dotyczących praktyki 
psychologiczno-pedagogicznej i dydaktycznej, Zasad organizacji i odbywania praktyk oraz 
zadań określonych przez  opiekuna praktyk z WNHiS i opiekuna praktyk wyznaczonego 
przez placówkę; 

3. odbyć praktykę w uzgodnionym z placówką terminie, a także w terminach wynikających  
z planowania toku studiów przez Uczelnię; 
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IV 30 
przygotowanie w zakresie psychologiczno-
pedagogicznym 

1 

V 60 

przygotowanie ogólnopedagogiczne – dowolna 
placówka edukacyjna, opiekuńczo-wychowawcza (30 
godzin); przygotowanie  
w zakresie dydaktycznym – przedszkole (30 godzin 
– asystowanie, hospitacja zajęć) 

2 

VI 120 

przygotowanie w zakresie dydaktycznym- 
przedszkole (30 godzin – samodzielne prowadzenie 
zajęć); szkoła podstawowa (90 godzin – 30 
hospitacje, 60 samodzielne prowadzenie zajęć) 

4 



4. do posiadania na czas odbywania praktyk studenckiej indywidualnego ubezpieczenia od 
następstw nieszczęśliwych wypadków; 

5. do przygotowania przed rozpoczęciem praktyk dokumentów umożliwiających odbycie 
praktyk pedagogicznych (dziennik praktyk); 

6. do przybycia do wyznaczonej placówki na praktykę w ustalonym terminie; 
7. do natychmiastowego zawiadamiania opiekuna praktyk WNHiS o niewywiązywaniu się 

przez placówkę z obowiązków; 
8. do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazywania aktywność  

w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie 
pedagogiki; angażowania się we współpracę w zespole; wyznaczania oraz przyjmowania 
wspólnych celów działania; przyjmowania roli lidera w zespole; 

9. odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje  
i prowadzone działania oraz ich skutki; 

10. do przestrzegania przepisów BHP. 
 

IX. WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYKI 
 

W celu zaliczenia praktyki pedagogicznej student ma obowiązek: 
1. odbyć praktykę w wyznaczonym miejscu i terminie; 
2. zrealizować wszystkie zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dotyczące praktyki 
psychologiczno-pedagogicznej  
i dydaktycznej, Zasad organizacji i odbywania praktyk oraz zadań określonych przez 
opiekuna praktyk z WNHiS i opiekuna praktyk wyznaczonego przez placówkę; 

3. uzyskać pozytywną opinię za swoją pracę i prowadzoną dokumentację u opiekuna praktyk 
wyznaczonego przez placówkę; 

4. po skończonej praktyce zdać opiekunowi praktyk z WNHiS: 
a. dziennik praktyk,  
b. teczkę praktyk ogólnopedagogicznych (scenariusze prowadzonych zajęć, sprawozdania 

z hospitacji zajęć i placówki, szczegółowa lista działań podejmowanych podczas 
praktyk), 

c. teczkę praktyk psychologiczno-pedagogicznych i dydaktycznych (scenariusze 
prowadzonych zajęć, sprawozdania z hospitacji zajęć i placówki, szczegółowa lista 
działań podejmowanych podczas praktyk).  

5. zdać dziennik praktyk podpisany przez opiekuna praktyk z ramienia placówki przyjmującej 
oraz opiekuna praktyk z WNHiS do Dziekanatu WNHiS; 

6. praktyki ostatecznie zalicza opiekun praktyk z WNHiS;  
7. zgodnie z §21 ust. 2 Regulaminu studiów Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów 

Westerplatte decyzje w sprawie odbywania praktyk studenckich wynikających z planów 
studiów podejmuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub upoważniony 
przez niego opiekun praktyk, który może:  

 zaliczyć studentowi praktykę na podstawie zaświadczenia zakładu pracy o jej odbyciu;  
 zaliczyć studentowi praktykę, uznając za jej odbycie udział studenta w pracach 

badawczych, jeżeli odpowiadają one wymogom określonym w programie studiów;  
 zaliczyć studentowi praktykę, jeśli uzna, że odbył ją wykonując pracę zawodową lub 

działalność społeczną pod warunkiem, że jej charakter jest zgodny z wymogami 
przewidzianymi programem studiów;  

 zezwolić studentowi na odbycie praktyki w innym terminie; 
 odwołać studenta z praktyki. 

 
 



Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 3/ZD/2017 Dziekana WNHiS AMW z dnia 13.01.2017 r. 

 

 
Zasady organizacji i odbywania praktyk 
Studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim 

Kierunek pedagogika 
Specjalność: pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika 

opiekuńczo-wychowawcza 
(praktyka z przygotowaniem pedagogicznym) 

 
 

I. PODSTAWY PRAWNE 

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, z późniejszymi zmianami. 
2. 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. 

3. Regulamin studiów Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. 
4. Plan studiów dla kierunków prowadzonych na WNHiS. 
 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Zasady organizacji i odbywania praktyk określają: cele praktyk, miejsce i czas trwania, 
obowiązki organizatorów i uczestników praktyk oraz warunki realizacji i zaliczenia. 

2. Podjęcie praktyk nie powoduje nawiązania stosunku pracy. 
3. Odbycie praktyk  jest obowiązkowe. 
4. Odbycie praktyk  jest nieodpłatne. 
5. Praktyki są integralnym elementem procesu kształcenia, w tym osiągania efektów 

kształcenia określonych w programie studiów. 

III. CELE PRAKTYK 

1. Zasadniczym celem praktyk jest kształcenie kompetencji praktycznych studentów  
w zakresie działań umożliwiających nabywanie doświadczeń związanych  
z funkcjonowaniem placówek zgodnych z profilem specjalności, przygotowanie do realizacji 
zadań zawodowych związanych ze  specjalnością studiów, w szczególności o nabywanie 
umiejętności praktycznych z zakresu metodyki realizowanych działań opiekuńczych  
i wychowawczych, resocjalizacyjnych i profilaktycznych oraz nabywanie kompetencji 
społecznych 

2. Praktyki przyczyniają się do rozwijania aktywności i zaradności studentów, ich 
profesjonalizmu, kształtowania podmiotowości oraz wyzwalania kreatywności studentów  
w sytuacjach nowych, trudnych. 

3. Praktyki przygotowują studenta do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; 
podejmowania trudu i wytrwałości w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań 
profesjonalnych w zakresie pedagogiki. 

4. Podczas praktyk student zapoznaje się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi  
w działalności pedagogicznej. 

5. Praktyki uczą odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje 
i prowadzone działania oraz ich skutki, uczą czuć się odpowiedzialnymi wobec ludzi, dla 
których się działa, wyrażać taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio 
modelować to podejście wśród innych. 

6. Praktyki rozwijają wiedzę o funkcjonowaniu placówek działających w zakresie zgodnym ze 
specjalnością. 

7. W trakcie praktyk student zapoznaje się z bazą lokalową, organizacją pracy, kadrą 
pedagogiczną oraz dokumentacją placówki. 



 
IV. WYBÓR PLACÓWKI I KOORDYNACJA PRAKTYK 

 
1. Student ma możliwość skorzystania z listy placówek, z którymi WNHiS ma podpisane 

porozumienia lub wybrać placówkę spoza listy, o ile wykaże ona gotowość do przyjęcia 
studenta na praktykę. 

Obszar działania placówek, w których student może odbywać praktyki: 

Specjalność/rodzaj 
praktyk 

Obszar działania placówek, w których student 
może odbywać praktykę 

Pedagogika opiekuńczo 
wychowawcza/Praktyka 
specjalnościowa 

Dowolna placówka realizująca działalność pedagogiczną, 
przykładowo:  

 kolonie i obozy (dzieci, dorośli, niepełnosprawni);  
 szkoła – świetlica, pedagog szkolny; 
 bursa, internat;  
 świetlice socjoterapeutyczne, ogniska 

wychowawcze; 

 dzienne i całodobowe placówki opiekuńczo-
wychowawcze – wielofunkcyjne, interwencyjne, 
socjalizacyjne. 

Pedagogika 
resocjalizacyjna/Praktyka 
specjalnościowa 

Instytucje zgodnie z aktualnymi przepisami np.: zakłady 
karne typu zamkniętego, otwartego oraz areszty śledcze  
z oddziałami dla skazanych, policja, kurator sądowy 

Pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza/ Praktyka 
pedagogiczna  

 przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi 
oraz przedszkola specjalne; 

 szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły 
ponadgimnazjalne ogólnokształcące  
i zawodowe, w tym z oddziałami integracyjnymi 
oraz szkoły specjalne, szkoły sportowe oraz 
mistrzostwa sportowego i szkoły artystyczne; 

 placówki oświatowo-wychowawcze, placówki pracy 
pozaszkolnej, w tym ogniska artystyczne oraz 
placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego 
umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy 
ogólnej i kwalifikacji zawodowych, zdobywanie 
umiejętności, kształtowanie i rozwijanie 
zainteresowań, 

 poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne 
poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, 
młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy 
uczniom  
w wyborze kierunku kształcenia i zawodu; 

Student odbywa praktykę w charakterze: pedagoga, 
nauczyciela lub wychowawcy. 
Studenci powinni sprawdzić czy placówka którą chcą 
wybrać na miejsce praktyk podlega Ministerstwu Edukacji 
Narodowej. 

Pedagogika 
resocjalizacyjna/Praktyka 
pedagogiczna 

Student odbywa praktykę w charakterze pedagoga, 
nauczyciela lub wychowawcy w: młodzieżowych 
ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach 
wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach 
poprawczych.  

 
 



V. ROZPOCZĘCIE PRAKTYK 
 

1. Student rozpoczyna praktykę zgodnie z planem studiów.  

2. Jeśli przyjmujący na praktykę wymaga skierowania studenta na praktykę, student zgłasza 

do dziekanatu potrzebę wydania takiego skierowania lub wniosek o podpisanie umowy  

z placówką będącą spoza wykazu placówek.  

3. Student musi posiadać na czas odbywania praktyki studenckiej indywidualne ubezpieczenie 

od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 

VI. CZAS TRWANIA PRAKTYK i RAMOWY PROGRAM PRAKTYK 
 

Praktyki w wymiarze 210 godzin według ramowego programu praktyk. 
 

Ramowy plan praktyk z przygotowaniem pedagogicznym. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. OBOWIĄZKI PLACÓWKI PRZYJMUJĄCEJ STUDENTA NA PRAKTYKĘ 
 

1. Placówka umożliwia studentowi odbycie praktyki poprzez wyznaczenie miejsca do jej 
odbycia w jednostkach organizacyjnych. 

2. Placówka wyznacza opiekuna na czas odbywania praktyki i zapewnia nadzór nad 
wykonywanymi przez praktykanta zadaniami, wynikającymi z ramowego programu 
praktyki. 

3. Placówka zobowiązuje się do zapoznania praktykanta z regulaminem pracy placówki, 
obowiązującymi przepisami BHP i PPOŻ, o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie 
danych osobowych. 

4. Placówka zobowiązuje się do oceny praktyk poprzez wypełnienie karty oceny praktyk. 
5. Placówka umożliwia ocenę przebiegu praktyki przez opiekuna praktyk studenckich  

z WNHiS AMW.   
6. Placówka ma prawo do odwołania studenta z praktyki w przypadku jego nieodpowiedniej 

postawy i zachowania, naruszającego dyscyplinę pracy w placówce oraz w przypadku 
naruszenia wcześniejszych ustaleń z WNHiS. 

7. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, placówka zawiadamia o tym fakcie opiekuna 
praktyk studenckich z WNHiS AMW.  

 
VIII. OBOWIĄZKI PRAKTYKANTA 

 
W czasie odbywanie praktyk student zobowiązany jest: 
1. do godnego reprezentowania Uczelni podczas odbywania praktyk; 
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2. do wywiązywania się ze wszystkich zadań wynikających z Zasad organizacji i odbywania 
praktyk oraz z zadań określonych przez  opiekuna praktyk z WNHiS i opiekuna praktyk 
wyznaczonego przez placówkę; 

3. odbyć praktykę w uzgodnionym z placówką terminie, a także w terminach wynikających  
z planowania toku studiów przez Uczelnię; 

4. do posiadania na czas odbywania praktyki studenckiej indywidualnego ubezpieczenia od 
następstw nieszczęśliwych wypadków; 

5. do przygotowania przed rozpoczęciem praktyk dokumentów umożliwiających odbycie 
praktyk (dziennik praktyk); 

6. do przybycia do wyznaczonej placówki na praktykę w ustalonym terminie; 
7. do natychmiastowego zawiadamiania opiekuna praktyk z WNHiS o niewywiązywaniu się 

przez placówkę z obowiązków; 
8. do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazywania aktywność  

w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie 
pedagogiki; angażowania się we współpracę w zespole; wyznaczania oraz przyjmowania 
wspólnych celów działania; przyjmowania roli lidera w zespole; 

9. odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje  
i prowadzone działania oraz ich skutki; 

10. do  przestrzegania przepisów BHP. 
 

IX. WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYK 
 

W celu zaliczenia praktyki student ma obowiązek: 
1. odbyć praktykę w wyznaczonym miejscu i terminie; 
2. zrealizować wszystkie zadania wynikające z Zasad organizacji i odbywania praktyk oraz 

zadania określone przez opiekuna praktyk z WNHiS dotyczące realizacji poszczególnych 
rodzajów praktyk i opiekuna praktyk wyznaczonego przez placówkę; 

3. uzyskać pozytywną opinię za swoją pracę i prowadzoną dokumentację u opiekuna praktyk 
wyznaczonego przez placówkę; 

4. po skończonej praktyce zdać akademickiemu opiekunowi praktyk WNHiS: 
a. dziennik praktyk,  
b.  teczkę praktyk specjalnościowych (scenariusze prowadzonych zajęć, sprawozdania  

z hospitacji zajęć i placówki, szczegółowa lista działań podejmowanych podczas 
praktyk), 

c. teczkę praktyk pedagogicznych (scenariusze prowadzonych zajęć, sprawozdania  
z hospitacji zajęć i placówki, szczegółowa lista działań podejmowanych podczas 
praktyk). 

5. zdać dziennik praktyk podpisany przez opiekuna praktyk z ramienia placówki przyjmującej 
oraz opiekuna praktyk z WNHiS do Dziekanatu WNHiS; 

6. praktyki ostatecznie zalicza opiekun praktyk WNHiS; zaliczenie praktyki jest umieszczane  
w indeksie  z podanym rodzajem placówki i godzinowym wymiarem trwania praktyki; 

7. zgodnie z §21 ust. 2 Regulaminu studiów Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów 
Westerplatte decyzje w sprawie odbywania praktyk studenckich wynikających z planów 
studiów podejmuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub upoważniony 
przez niego opiekun praktyk, który może:  

 zaliczyć studentowi praktykę na podstawie zaświadczenia zakładu pracy o jej odbyciu;  
 zaliczyć studentowi praktykę, uznając za jej odbycie udział studenta w pracach 

badawczych, jeżeli odpowiadają one wymogom określonym w programie studiów;  
 zaliczyć studentowi praktykę, jeśli uzna, że odbył ją wykonując pracę zawodową lub 

działalność społeczną pod warunkiem, że jej charakter jest zgodny z wymogami 
przewidzianymi programem studiów;  

 zezwolić studentowi na odbycie praktyki w innym terminie; 
 odwołać studenta z praktyki. 

 
 



Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 3/ZD/2017 Dziekana WNHiS AMW z dnia 13.01.2017 r. 

 

 
Zasady organizacji i odbywania praktyk 
Studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim 

Kierunek pedagogika 
Specjalność: pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika 

opiekuńczo-wychowawcza 
(bez przygotowania pedagogicznego) 

    
 

I. PODSTAWY PRAWNE 

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, z późniejszymi zmianami. 
2. Regulamin studiów Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. 
3. Plan studiów dla kierunków prowadzonych na WNHiS. 
 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Zasady organizacji i odbywania praktyk określają: cele praktyk, miejsce i czas trwania, 
obowiązki organizatorów i uczestników praktyk oraz warunki realizacji i zaliczenia. 

2. Podjęcie praktyk nie powoduje nawiązania stosunku pracy. 
3. Odbycie praktyk  jest obowiązkowe. 
4. Odbycie praktyk  jest nieodpłatne. 
5. Praktyki są integralnym elementem procesu kształcenia, w tym osiągania efektów 

kształcenia określonych w programie studiów. 

III. CELE PRAKTYK 

1. Zasadniczym celem praktyk jest kształcenie kompetencji praktycznych studentów  
w zakresie działań umożliwiających nabywanie doświadczeń związanych  
z funkcjonowaniem placówek zgodnych z profilem specjalności, przygotowanie do realizacji 
zadań zawodowych związanych ze  specjalnością studiów, w szczególności  
o nabywanie umiejętności praktycznych z zakresu metodyki realizowanych działań 
opiekuńczych i wychowawczych, resocjalizacyjnych i profilaktycznych oraz nabywanie 
kompetencji społecznych. 

2. Praktyki przyczyniają się do rozwijania aktywności i zaradności studentów, ich 
profesjonalizmu, kształtowania podmiotowości oraz wyzwalania kreatywności studentów  
w sytuacjach nowych, trudnych. 

3. Praktyki przygotowują studenta do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; 
podejmowania trudu i wytrwałości w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań 
profesjonalnych w zakresie pedagogiki. 

4. Podczas praktyk student zapoznaje się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi  
w działalności pedagogicznej. 

5. Praktyki uczą odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje 
i prowadzone działania oraz ich skutki, uczą czuć się odpowiedzialnymi wobec ludzi, dla 
których działają, wyrażać taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modelować 
to podejście wśród innych. 

6. Praktyki rozwijają wiedzę o funkcjonowaniu placówek działających w zakresie zgodnym ze 
specjalnością. 

7. W trakcie praktyk student zapoznaje się z bazą lokalową, organizacją pracy, kadrą 
pedagogiczną oraz dokumentacją placówki. 

 
 
 
 



IV. WYBÓR PLACÓWKI I KOORDYNACJA PRAKTYK 
 

1. Student ma możliwość skorzystania z listy placówek, z którymi WNHiS ma podpisane 
porozumienia lub wybrać placówkę spoza listy, o ile wykaże ona gotowość do przyjęcia 
studenta na praktykę. 

Obszar działania placówek, w których student może odbywać praktyki: 
 

Specjalność/rodzaj 
praktyk 

Obszar działania placówek, w których student może 
odbywać praktykę 

Pedagogika opiekuńczo 
wychowawcza/Praktyka 
specjalnościowa 

Dowolna placówka realizująca działalność pedagogiczną, 
przykładowo:  

 kolonie i obozy (dzieci, dorośli, niepełnosprawni);  
 szkoła – świetlica, pedagog szkolny; 
 bursa, internat;  
 świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze; 
 dzienne i całodobowe placówki opiekuńczo-

wychowawcze – wielofunkcyjne, interwencyjne, 
socjalizacyjne. 

Pedagogika 
resocjalizacyjna/Praktyka 
specjalnościowa 

Instytucje zgodnie z aktualnymi przepisami np.: zakłady 
karne typu zamkniętego, otwartego oraz areszty śledcze  
z oddziałami dla skazanych, policja, kurator sądowy 

Obie specjalności/ 
Praktyka 
ogólnopedagogiczna  

Student odbywa praktykę w charakterze pedagoga, 
nauczyciela lub wychowawcy: -przedszkola, w tym  
z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkola specjalne; 
 - szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne 
gólnokształcące i zawodowe, w tym z oddziałami 
integracyjnymi oraz szkoły specjalne, szkoły sportowe oraz 
mistrzostwa sportowego i szkoły artystyczne; 
 - placówki oświatowo-wychowawcze, placówki pracy 
pozaszkolnej, w tym ogniska artystyczne oraz placówki 
kształcenia ustawicznego i praktycznego umożliwiające 
uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej i kwalifikacji 
zawodowych, zdobywanie umiejętności, kształtowanie  
i rozwijanie zainteresowań, 
 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie 
specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom  
i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  
a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia  
i zawodu; 
- zorganizowany wypoczynek dzieci i młodzieży np. obozy, 
kolonie, półkolonie, 
- młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki 
wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze 
(dla specjalności pedagogika resocjalizacyjna). 
 

 
V. ROZPOCZĘCIE PRAKTYK 

 
1. Student rozpoczyna praktykę zgodnie z planem studiów.  

2. Jeśli przyjmujący na praktykę wymaga skierowania studenta na praktykę, student zgłasza 

do dziekanatu potrzebę wydania takiego skierowania lub wniosek o podpisanie umowy  

z placówką będącą spoza wykazu placówek.  

3. Student musi posiadać na czas odbywania praktyki studenckiej indywidualne ubezpieczenie 

od następstw nieszczęśliwych wypadków. 



 
VI. CZAS TRWANIA PRAKTYK i RAMOWY PROGRAM PRAKTYK 

 
Praktyki w wymiarze 210 godzin według ramowego programu praktyk. 

 

Ramowy plan praktyk  bez przygotowania pedagogicznego 
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Praktyka 
ogólnopedagogiczna 

1 30 
Praktyka 
ogólnopedagogiczna 

1 

V 60 

Praktyka 
ogólnopedagogiczna 
(30 godz.) 
Praktyka 
specjalnościowa  
(30 godz.) 

2 60 

Praktyka 
ogólnopedagogiczna 
(30 godz.) 
Praktyka 
specjalnościowa  
(30 godz.) 

2 

VI 120 
Praktyka 
specjalnościowa 

4 120 
Praktyka 
specjalnościowa  

4 

 
VII. OBOWIĄZKI PLACÓWKI PRZYJMUJĄCEJ STUDENTA NA PRAKTYKĘ 

 
1. Placówka umożliwia studentowi odbycie praktyki poprzez wyznaczenie miejsca do jej 

odbycia w jednostkach organizacyjnych. 
2. Placówka wyznacza opiekuna na czas odbywania praktyki i zapewnia nadzór nad 

wykonywanymi przez praktykanta zadaniami, wynikającymi z ramowego programu 
praktyki. 

3. Placówka zobowiązuje się do zapoznania praktykanta z regulaminem pracy placówki, 
obowiązującymi przepisami BHP i PPOŻ, o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie 
danych osobistych. 

4. Placówka zobowiązuje się do oceny praktyk poprzez wypełnienie karty oceny praktyk. 
5. Placówka umożliwia ocenę przebiegu praktyki przez opiekuna praktyk studenckich  

z WNHiS AMW.   
6. Placówka ma prawo do odwołania studenta z praktyki w przypadku jego nieodpowiedniej 

postawy i zachowania, naruszającego dyscyplinę pracy w placówce oraz w przypadku 
naruszenia wcześniejszych ustaleń z WNHIS. 

7. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, placówka zawiadamia o tym fakcie opiekuna 
praktyk studenckich z WNHiS AMW.  

 
VIII. OBOWIĄZKI PRAKTYKANTA 

 
W czasie odbywanie praktyk student zobowiązany jest: 
1. do godnego reprezentowania Uczelni podczas odbywania praktyk; 
2. do wywiązywania się ze wszystkich zadań wynikających z Zasad organizacji i odbywania 

praktyk oraz określonych przez opiekuna praktyk z WNHiS  i opiekuna praktyk 
wyznaczonego przez placówkę; 

3. odbyć praktykę w uzgodnionym z placówką terminie, a także w terminach wynikających  
z planowania toku studiów przez Uczelnię; 

4. do posiadania na czas odbywania praktyki studenckiej indywidualnego ubezpieczenia od 
następstw nieszczęśliwych wypadków; 



5. do przygotowania przed rozpoczęciem praktyk dokumentów umożliwiających odbycie 
praktyk (dziennik praktyk); 

6. do przybycia do wyznaczonej placówki na praktykę w ustalonym terminie; 
7. do natychmiastowego zawiadamiania opiekuna praktyk z WNHiS o niewywiązywaniu się 

przez placówkę z obowiązków; 
8. do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazywania aktywność  

w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie 
pedagogiki; angażowania się we współpracę w zespole; wyznaczania oraz przyjmowania 
wspólnych celów działania; przyjmowania roli lidera w zespole; 

9. odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje  
i prowadzone działania oraz ich skutki; 

10. do  przestrzegania przepisów BHP. 
 

IX. WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYK 
 

W celu zaliczenia praktyki student ma obowiązek: 
1. odbyć praktykę w wyznaczonym miejscu i terminie; 
2. zrealizować wszystkie zadania wynikające z Zasad organizacji i odbywania praktyk oraz 

zadania określone przez opiekuna praktyk z WNHiS dotyczące realizacji poszczególnych 
rodzajów praktyk i opiekuna praktyk wyznaczonego przez placówkę; 

3. uzyskać pozytywną opinię za swoją pracę i prowadzoną dokumentację u opiekuna praktyk 
wyznaczonego przez placówkę; 

4. po skończonej praktyce zdać akademickiemu opiekunowi praktyk z WNHiS: 
d. dziennik praktyk,  
e.  teczkę praktyk specjalnościowych (scenariusze prowadzonych zajęć, sprawozdania  

z hospitacji zajęć i placówki, szczegółowa lista działań podejmowanych podczas 
praktyk), 

f. teczkę praktyk ogólnopedagogicznych (scenariusze prowadzonych zajęć, sprawozdania 
z hospitacji zajęć i placówki, szczegółowa lista działań podejmowanych podczas 
praktyk). 

5. zdać dziennik praktyk podpisany przez opiekuna praktyk z ramienia placówki przyjmującej 
oraz opiekuna praktyk z WNHiS do Dziekanatu WNHiS; 

6. praktyki ostatecznie zalicza opiekun praktyk z WNHiS;  
7. zgodnie z §21 ust. 2 Regulaminu studiów Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów 

Westerplatte decyzje w sprawie odbywania praktyk studenckich wynikających z planów 
studiów podejmuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub upoważniony 
przez niego opiekun praktyk, który może:  
 zaliczyć studentowi praktykę na podstawie zaświadczenia zakładu pracy o jej odbyciu;  

 zaliczyć studentowi praktykę, uznając za jej odbycie udział studenta w pracach 
badawczych, jeżeli odpowiadają one wymogom określonym w programie studiów;  

 zaliczyć studentowi praktykę, jeśli uzna, że odbył ją wykonując pracę zawodową lub 
działalność społeczną pod warunkiem, że jej charakter jest zgodny z wymogami 
przewidzianymi programem studiów;  

 zezwolić studentowi na odbycie praktyki w innym terminie; 
 odwołać studenta z praktyki. 

 



Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 3/ZD/2017 Dziekana WNHiS AMW z dnia 13.01.2017 r. 

 

 
Zasady organizacji i odbywania praktyk 

Studia II stopnia o profilu praktycznym 
Kierunek pedagogika  

Specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna 
     
 

I. PODSTAWY PRAWNE 

 

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, z późniejszymi zmianami. 
2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku  

w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela. 

3. Regulamin studiów Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. 
4. Plan studiów dla kierunków prowadzonych na WNHiS. 

 

II. WPROWADZENIE 

 

1. Zasady organizacji i odbywania praktyk określają: cele praktyk, miejsce i czas trwania, 
obowiązki organizatorów i uczestników praktyk oraz warunki realizacji i zaliczenia. 

2. Podjęcie praktyk nie powoduje nawiązania stosunku pracy. 
3. Odbycie praktyk studenckich jest obowiązkowe. 
4. Odbycie praktyk studenckich jest nieodpłatne. 
5. Praktyki są integralnym elementem procesu kształcenia, w tym osiągania efektów 

kształcenia określonych w programie studiów. 
 

III. CELE PRAKTYK 

 

1. Zasadniczym celem praktyk jest kształcenie kompetencji praktycznych studentów  
w zakresie działań umożliwiających nabywanie doświadczeń związanych  
z funkcjonowaniem placówek zgodnych z profilem specjalności, realizacją zadań 
zawodowych związanych ze specjalnością studiów, w szczególności o nabywanie 
umiejętności praktycznych związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela  
i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej z rzeczywistością 
pedagogiczną w działaniu praktycznym, a także kompetencji społecznych niezbędnych do 
wykonywania zawodu nauczyciela. 

2. Praktyki studenckie przyczyniają się do rozwijania aktywności i zaradności studentów, ich 
profesjonalizmu, kształtowania podmiotowości oraz wyzwalania kreatywności  
w sytuacjach nowych, trudnych. 

3. Praktyki przygotowują studenta do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; 
podejmowania trudu i wytrwałości w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań 
profesjonalnych w zakresie pedagogiki. 

4. Podczas praktyk student zapoznaje się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi  
w działalności pedagogicznej. 

5. Praktyki uczą odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje 
i prowadzone działania oraz ich skutki, uczą czuć się odpowiedzialnymi wobec ludzi, dla 
których się działa, wyrażać taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio 
modelować to podejście wśród innych. 

6. Praktyki rozwijają wiedzę o funkcjonowaniu placówek działających w zakresie zgodnym ze 
specjalnością. 

7. W trakcie praktyk student zapoznaje się z bazą lokalową, organizacją pracy, kadrą 
pedagogiczną oraz dokumentacją placówki. 



 
IV. WYBÓR PLACÓWKI I KOORDYNACJA PRAKTYK 

 
1. Student ma możliwość skorzystania z listy placówek, z którymi WNHiS ma podpisane 

porozumienia lub wybrać placówkę spoza wykazu działającą w obszarze edukacji, 
wychowania i opieki, o ile wykaże ona gotowość do współpracy z WNHiS na podstawie 
porozumienia w sprawie praktyk. 

2. Student odbywa praktykę w następującym trybie (do wyboru): 

 Szkoła podstawowa (I etap kształcenia) – 180 godzin, w dowolnych placówkach 
edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych – 180 godzin, na terenie AMW – 90 godzin, 
lub  

 Szkoła podstawowa (I etap kształcenia) – 360 godzin, na terenie AMW – 90 godzin.  
3. Wydział zobowiązuje się do organizowania praktyki za pośrednictwem opiekuna praktyk 

powołanego przez Dziekana Wydziału.  
4. Opiekun praktyki zobowiązany jest: 

a. sprawować nadzór dydaktyczno – wychowawczy nad studentami w trakcie 
odbywania praktyki; 

b. odwołać studenta z praktyki w przypadku nieprzestrzegania przez niego ustalonego 
w placówce porządku pracy. 

 
V. ROZPOCZĘCIE PRAKTYK 

 
1. Podstawą odbywania praktyk jest umowa zawarta pomiędzy WNHiS a placówką.  
2. Student musi posiadać na czas odbywania praktyk indywidualne ubezpieczenie od 

następstw nieszczęśliwych wypadków. 
 

VI. CZAS TRWANIA PRAKTYK i RAMOWY PROGRAM PRAKTYK 
 

Praktyki trwają przez okres trzech miesięcy (450 godzin) w czasie uzgodnionym  
z opiekunem praktyk. Student zobowiązany jest do odbycia praktyk w semestrze II, III, 
IV: 

 90 godzin praktyk odbywa się w kontakcie z nauczycielem akademickim na terenie AMW 
lub na terenie Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego AMW w Czernicy (po 30 godzin  
w semestrze II, III i IV),  

 360 godzin praktyk odbywa się na terenie wybranej placówki (po 120 godzin  
w semestrze II, III i IV). 
 
 Za odbyte praktyki student otrzymuje punkty ECTS.  
 

      Ramowy program praktyk: 
 

Semestr 
Liczba 
godzin 

Liczba punktów 

ECTS 
Wymagane działania 

kontak- 
towych 

niekontak- 
towych 

II 120  4 

Gromadzenie doświadczeń związanych  
z pracą dydaktyczną nauczyciela pierwszego etapu 
kształcenia poprzez obserwację (20 godz.)  
i działanie (40 godz.); kształtowanie kompetencji 
opiekuńczych, wychowawczych  
i dydaktycznych w dowolnej placówce edukacyjnej, 
opiekuńczo-wychowawczej  
(60 godz.) 

II 30 1  Udział w działaniach prospołecznych  



(w AMW lub na rzecz AMW) o charakterze 
opiekuńczo-wychowawczym i edukacyjnym 

III 120  4 

Gromadzenie doświadczeń związanych  
z pracą dydaktyczną nauczyciela pierwszego etapu 
kształcenia poprzez obserwację (20 godz.)  
i działanie (40 godz.); kształtowanie kompetencji 
opiekuńczych, wychowawczych  
i dydaktycznych w dowolnej placówce edukacyjnej, 
opiekuńczo-wychowawczej  
(60 godz.) 

III 30 1  

Udział w działaniach prospołecznych  
(w AMW lub na rzecz AMW)  
o charakterze opiekuńczo-wychowawczym  
i edukacyjnym 

IV 120  4 

Gromadzenie doświadczeń związanych  
z pracą dydaktyczną nauczyciela pierwszego etapu 
kształcenia poprzez obserwację (20 godz.)  
i działanie (40 godz.); kształtowanie kompetencji 
opiekuńczych, wychowawczych  
i dydaktycznych w dowolnej placówce edukacyjnej, 
opiekuńczo-wychowawczej  
(60 godz.) 

IV 30 1  
Udział w działaniach prospołecznych  
(w AMW lub na rzecz AMW) o charakterze 
opiekuńczo-wychowawczym i edukacyjnym 

 
VII. OBOWIĄZKI PLACÓWKI PRZYJMUJĄCEJ STUDENTA NA PRAKTYKĘ 

 
1. Placówka zobowiązuje się na przyjęcie na praktykę określonej w Porozumieniu liczby 

studentów rocznie (rok liczony jest od początku semestru zimowego,  
tj. od 1 października). 

2. Placówka umożliwia studentowi odbycie praktyk poprzez wyznaczenie miejsca do jej 
odbycia w jednostkach organizacyjnych. 

3. Placówka wyznacza opiekuna na czas odbywania praktyk i zapewnia nadzór nad 
wykonywanymi przez praktykanta zadaniami, wynikającymi z ramowego programu 
praktyki. 

4. Placówka zobowiązuje się do zapoznania praktykanta z regulaminem pracy placówki, 
obowiązującymi przepisami BHP i PPOŻ, o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie 
danych osobowych. 

5. Placówka zobowiązuje się do wystawienia w dzienniku praktyk opinii o odbytej praktyce. 
6. Placówka umożliwia ocenę przebiegu praktyk, w tym dokonywania hospitacji przez 

opiekuna praktyk z WNHiS.   
7. Placówka ma prawo do odwołania studenta z praktyk w przypadku jego nieodpowiedniej 

postawy i zachowania, naruszającego dyscyplinę pracy w placówce. 
8. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, placówka zawiadamia o tym fakcie opiekuna 

praktyk z WNHiS. 
VIII. OBOWIĄZKI PRAKTYKANTA 

 
W czasie odbywanie praktyk student zobowiązany jest: 
1. do godnego reprezentowania Uczelni; 
2. do wywiązywania się ze wszystkich zadań wynikających z Zasad organizacji i odbywania 

praktyk; 
3. odbyć praktykę w uzgodnionym z opiekunem i placówką terminie, a także w terminach 

wynikających z planowania toku studiów przez Uczelnię; 



4. do posiadania na czas odbywania praktyk indywidualnego ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków; 

5. do przygotowania przed rozpoczęciem praktyk odpowiednich dokumentów; 
6. do przybycia do wyznaczonej placówki na praktykę w ustalonym terminie; 
7. do natychmiastowego zawiadamiania opiekuna praktyk z WNHiS w przypadku 

niewywiązywania się przez placówkę z obowiązków; 
8. do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazywania aktywność  

w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie 
pedagogiki; angażowania się we współpracę w zespole; wyznaczania oraz przyjmowania 
wspólnych celów działania; przyjmowania roli lidera w zespole; 

9. odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje  
i prowadzone działania oraz ich skutki; 

10. do  przestrzegania przepisów BHP. 
 

IX. WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYKI 
 

W celu zaliczenia praktyki w wybranej placówce student ma obowiązek: 
1. przed rozpoczęciem praktyk zgłosić się do opiekuna praktyk z WNHiS w celu omówienia 

szczegółowych warunków realizacji zadań praktyki; 
2. odbyć praktykę w wyznaczonym miejscu i terminie; 
3. zrealizować wszystkie zadania wynikające z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Zasad organizacji i odbywania 
praktyk , zadań określonych przez instytucjonalnych i opiekuna praktyk z WNHiS; 

4. uzyskać pozytywną opinię i ocenę za swoją pracę i prowadzoną dokumentację  
u opiekuna praktyk wyznaczonego przez placówkę; 

5. po skończonej praktyce zdać akademickiemu opiekunowi praktyk dziennik praktyk oraz 
teczkę ze scenariuszami zajęć, sprawozdaniami z hospitacji zajęć i placówki, szczegółową 
listą działań podejmowanych podczas praktyk - i uzyskać pozytywną ocenę za swoją 
pracę; 

6. praktyki ostatecznie zalicza opiekun praktyk z WNHiS;  
7. zgodnie z §21 ust. 2 Regulaminu studiów Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów 

Westerplatte decyzje w sprawie odbywania praktyk studenckich wynikających z planów 
studiów podejmuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub upoważniony 
przez niego opiekun praktyk, który może:  

 zaliczyć studentowi praktykę na podstawie zaświadczenia zakładu pracy o jej odbyciu;  
 zaliczyć studentowi praktykę, uznając za jej odbycie udział studenta w pracach 

badawczych, jeżeli odpowiadają one wymogom określonym w programie studiów;  

 zaliczyć studentowi praktykę, jeśli uzna, że odbył ją wykonując pracę zawodową lub 
działalność społeczną pod warunkiem, że jej charakter jest zgodny z wymogami 
przewidzianymi programem studiów;  

 zezwolić studentowi na odbycie praktyki w innym terminie; 
 odwołać studenta z praktyki. 

 



Załącznik nr 5  
do Zarządzenia nr 3/ZD/2017 Dziekana WNHiS AMW z dnia 13.01.2017 r. 

 

 
Zasady organizacji i odbywania praktyk 

Studia II stopnia o profilu praktycznym 
Kierunek pedagogika  

Specjalność: pedagogika społeczna 
 
     

I. PODSTAWY PRAWNE 

 

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, z późniejszymi zmianami. 
2. Regulamin studiów Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. 
3. Plan studiów dla kierunków prowadzonych na WNHiS. 
 

II. WPROWADZENIE 

 

1. Zasady organizacji i odbywania praktyk określają: cele praktyk, miejsce i czas trwania, 
obowiązki organizatorów i uczestników praktyk oraz warunki realizacji i zaliczenia. 

2. Podjęcie praktyk nie powoduje nawiązania stosunku pracy. 
3. Odbycie praktyk studenckich jest obowiązkowe. 
4. Odbycie praktyk studenckich jest nieodpłatne. 
5. Praktyki są integralnym elementem procesu kształcenia, w tym osiągania efektów 

kształcenia określonych w programie studiów. 
 

III. CELE PRAKTYK 

 

1. Zasadniczym celem praktyk jest kształcenie kompetencji praktycznych studentów  
w zakresie działań umożliwiających nabywanie doświadczeń związanych  
z funkcjonowaniem placówek zgodnych z profilem specjalności, przygotowanie do realizacji 
zadań zawodowych związanych ze  specjalnością studiów, a w szczególności nabywanie 
umiejętności oraz  kompetencji społecznych niezbędnych w pracy zawodowej. 

2. Praktyki studenckie przyczyniają się do rozwijania aktywności i zaradności studentów, ich 
profesjonalizmu, kształtowania podmiotowości oraz wyzwalania kreatywności  
w sytuacjach nowych, trudnych. 

3. Praktyki przygotowują studenta do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; 
podejmowania trudu i wytrwałości w realizowaniu indywidualnych i zespołowych działań 
profesjonalnych w zakresie pedagogiki. 

4. Podczas praktyk student zapoznaje się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi  
w działalności pedagogicznej. 

5. Praktyki uczą odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje 
i prowadzone działania oraz ich skutki, uczą czuć się odpowiedzialnymi wobec ludzi, dla 
których się działa, wyrażać taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio 
modelować to podejście wśród innych. 

6. Praktyki rozwijają wiedzę o funkcjonowaniu placówek działających w zakresie zgodnym ze 
specjalnością. 

7. W trakcie praktyk student zapoznaje się z bazą lokalową, organizacją pracy, kadrą 
pedagogiczną oraz dokumentacją placówki. 

 
 

 

 

 

 



IV. WYBÓR PLACÓWKI I KOORDYNACJA PRAKTYK 

 
1. Student ma możliwość skorzystania z listy placówek, z którymi WNHiS ma podpisane 

porozumienia lub wybrać placówkę spoza listy, o ile wykaże ona gotowość do współpracy  
z WNHiS na podstawie porozumienia w sprawie praktyk. 

 
Obszar działania placówek, w których student może odbywać praktyki: 

 diagnozowanie społeczne i projekty socjalne przeciwdziałające marginalizacji jednostek  
i grup defaworyzowanych, 

 podejmowanie działań aktywizujących środowisko lokalne we współpracy  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami samoorganizującego się 
społeczeństwa obywatelskiego (budowanie silnej  społeczności lokalnej), 

 animacja społeczno-kulturalna, 
 organizowanie środowiskowego systemu wsparcia i opieki dla dziecka i rodziny, 
 organizowanie inicjatyw obywatelskich w zakresie pomocy społecznej,  
 wsparcie, pomoc oraz poradnictwo osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 
 profilaktyka społeczna, 
 edukacja obywatelska, 

 edukacja dzieci i młodzieży, 
 edukacja dorosłych, 
 resocjalizacja i socjoterapia, 
 terapia i diagnoza pedagogiczna, 
 opieka nad dzieckiem. 
 

2. Wydział zobowiązuje się do organizowania praktyki za pośrednictwem opiekuna praktyk 
powołanego przez Dziekana Wydziału.  

3. Opiekun praktyki zobowiązany jest: 
c. sprawować nadzór dydaktyczno – wychowawczy nad studentami w trakcie 

odbywania praktyki; 
d. odwołać studenta z praktyki w przypadku nieprzestrzegania przez niego ustalonego 

w placówce porządku pracy. 
 

V. ROZPOCZĘCIE PRAKTYK 

 
1. Podstawą odbywania praktyk jest umowa zawarta pomiędzy WNHiS, a placówką.  

2. Student musi posiadać na czas odbywania praktyk indywidualne ubezpieczenie od 

następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 

VI. CZAS TRWANIA PRAKTYK i RAMOWY PROGRAM PRAKTYK 

 
Praktyki trwają przez okres trzech miesięcy (450 godzin) w czasie uzgodnionym  
z opiekunem praktyk. Student zobowiązany jest do odbycia praktyk w semestrze II, III, 
IV: 

 90 godzin praktyk odbywa się w kontakcie z nauczycielem akademickim na terenie AMW 
lub na terenie Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego AMW w Czernicy (po 30 godzin  
w semestrze II, III i IV),  

 360 godzin praktyk odbywa się na terenie wybranej placówki (po 120 godzin  
w semestrze II, III i IV). 

 
Za odbyte praktyki student otrzymuje punkty ECTS.  

 
 
 
 



Ramowy program praktyk: 

Semestr 
Liczba 
godzin 

Liczba punktów 

ECTS 
Wymagane działania 

kontak- 
towych 

niekontak- 
towych 

II 120  4 

Podejmowanie zespołowych działań profesjonalnych 
w zakresie pedagogiki; angażowanie się we 
współpracę w zespole, wyznaczanie oraz 
przyjmowanie wspólnych celów  

II 30 1  

Udział w działaniach prospołecznych (w AMW lub na 
rzecz AMW) o charakterze animacji środowiskowej, 
pomocowej w stosunku do grup defaworyzowanych, 
opiekuńczo-wychowawczej 
i edukacyjnej 

III 120  4 

Podejmowanie zespołowych działań profesjonalnych 
w zakresie pedagogiki; angażowanie się we 
współpracę w zespole, wyznaczanie oraz 
przyjmowanie wspólnych celów 

III 30 1  

Udział w działaniach prospołecznych (w AMW lub na 
rzecz AMW) o charakterze animacji środowiskowej, 
pomocowej w stosunku do grup defaworyzowanych, 
opiekuńczo-wychowawczej  
i edukacyjnej 

IV 120  4 

Podejmowanie zespołowych działań profesjonalnych 
w zakresie pedagogiki; angażowanie się we 
współpracę w zespole, wyznaczanie oraz 
przyjmowanie wspólnych celów 

IV 30 1  

Udział w działaniach prospołecznych (w AMW lub na 
rzecz AMW) o charakterze animacji środowiskowej, 
pomocowej w stosunku do grup defaworyzowanych, 
opiekuńczo-wychowawczej  
i edukacyjnej 

 
VII. OBOWIĄZKI PLACÓWKI PRZYJMUJĄCEJ STUDENTA NA PRAKTYKĘ 

 
1. Placówka zobowiązuje się na przyjęcie na praktykę określonej w Porozumieniu liczby 

studentów rocznie (rok liczony jest od początku semestru zimowego,  
tj. od 1 października) na okres trzech miesięcy.  

2. Placówka umożliwia studentowi odbycie praktyk poprzez wyznaczenie miejsca do jej 
odbycia w jednostkach organizacyjnych. 

3. Placówka wyznacza opiekuna na czas odbywania praktyk i zapewnia nadzór nad 
wykonywanymi przez praktykanta zadaniami, wynikającymi z ramowego programu 
praktyki. 

4. Placówka zobowiązuje się do zapoznania praktykanta z regulaminem pracy placówki, 
obowiązującymi przepisami BHP i PPOŻ, o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie 
danych osobowych. 

5. Placówka zobowiązuje się do wystawienia w dzienniku praktyk opinii o odbytej praktyce. 
6. Placówka umożliwia ocenę przebiegu praktyk, w tym dokonywania hospitacji przez 

opiekuna praktyk z WNHiS.   
7. Placówka ma prawo do odwołania studenta z praktyk w przypadku jego nieodpowiedniej 

postawy i zachowania, naruszającego dyscyplinę pracy w placówce. 
8. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, placówka zawiadamia o tym fakcie opiekuna 

praktyk z WNHiS. 
 



VIII. OBOWIĄZKI PRAKTYKANTA 
 

W czasie odbywanie praktyk student zobowiązany jest: 
1. do godnego reprezentowania Uczelni; 
2. do wywiązywania się ze wszystkich zadań wynikających z Zasad organizacji i odbywania 

praktyk; 
3. odbyć praktykę w uzgodnionym z opiekunem i placówką terminie, a także w terminach 

wynikających z planowania toku studiów przez Uczelnię; 
4. do posiadania na czas odbywania praktyk indywidualnego ubezpieczenie od następstw 

nieszczęśliwych wypadków; 
5. do przygotowania przed rozpoczęciem praktyk odpowiednich dokumentów; 
6. do przybycia do wyznaczonej placówki na praktykę w ustalonym terminie; 
7. do natychmiastowego zawiadamiania opiekuna praktyk z WNHiS w przypadku 

niewywiązywania się przez placówkę z obowiązków; 
8. do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazywania aktywność  

w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie 
pedagogiki; angażowania się we współpracę w zespole; wyznaczania oraz przyjmowania 
wspólnych celów działania; przyjmowania roli lidera w zespole; 

9. odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje  
i prowadzone działania oraz ich skutki; 

10. do  przestrzegania przepisów BHP. 
 

IX. WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYKI 
 

W celu zaliczenia praktyki w wybranej placówce student ma obowiązek: 
1. przed rozpoczęciem praktyk zgłosić się do opiekuna praktyk z WNHiS w celu omówienia 

szczegółowych warunków realizacji zadań praktyki; 
2. odbyć praktykę w wyznaczonym miejscu i terminie; 
3. zrealizować wszystkie zadania wynikające z Zasad organizacji i odbywania praktyk; 
4. uzyskać pozytywną opinię i ocenę za swoją pracę i prowadzoną dokumentację  

u opiekuna praktyk wyznaczonego przez placówkę; 
5. po skończonej praktyce zdać opiekunowi praktyk z WNHiS dziennik praktyk oraz teczkę ze 

scenariuszami zajęć, sprawozdaniami z hospitacji zajęć i placówki, szczegółową listą 
działań podejmowanych podczas praktyk - i uzyskać pozytywną ocenę za swoją pracę; 

6. praktyki ostatecznie zalicza opiekun praktyk z WNHiS;  
7. zgodnie z §21 ust. 2 Regulaminu studiów Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów 

Westerplatte decyzje w sprawie odbywania praktyk studenckich wynikających z planów 
studiów podejmuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub upoważniony 
przez niego opiekun praktyk, który może:  

 zaliczyć studentowi praktykę na podstawie zaświadczenia zakładu pracy o jej odbyciu;  
 zaliczyć studentowi praktykę, uznając za jej odbycie udział studenta w pracach 

badawczych, jeżeli odpowiadają one wymogom określonym w programie studiów;  

 zaliczyć studentowi praktykę, jeśli uzna, że odbył ją wykonując pracę zawodową lub 
działalność społeczną pod warunkiem, że jej charakter jest zgodny z wymogami 
przewidzianymi programem studiów;  

 zezwolić studentowi na odbycie praktyki w innym terminie; 
 odwołać studenta z praktyki. 

 


