Załącznik nr 7

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH

WYMIAR, ZASADY I FORMY ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH
NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA I i IISTOPNIA
1. Praktyka studencka na kierunku „Pedagogika” na studiach pierwszego stopnia jest
realizowana w ogólnym wymiarze 975 godzin w tym 960 godzin w instytucji
przyjmującej oraz 15 godzin przeznaczonych na formy organizacyjne. Praktyka
studencka na kierunku „Pedagogika” na studiach drugiego stopnia jest realizowana w
ogólnym wymiarze 495 godzin w tym 480 godzin w instytucji przyjmującej w tym 15
godzin organizacyjnych.
2. Praktykom studenckim na studiach pierwszego stopnia przypisano 39 pkt ECTS.
Praktykom studenckim na studiach drugiego stopnia przypisano 18 pkt ECTS (6 ECTS
w każdym semestrze).
3. Indywidualny program praktyk ustala organizator praktyk z ramienia Uczelni wspólnie
ze studentem w porozumieniu z instytucją, w której będzie odbywana praktyka. Miejsca
odbywania praktyk każdorazowo podlega ocenie przez Koordynatora praktyk ds.
praktyk zawodowych w formie pisemnej w celu weryfikacji możliwości osiągnięcia
zakładanych efektów kształcenia.
4. Program praktyki zawodowej powinien uwzględniać odpowiedni zakres
samodzielności wykonywania czynności praktycznych oraz odpowiedni charakter treści
kształcenia,
a) dla pierwszego stopnia według zasady:
 Praktyki semestrów I i II powinny posiadać charakter obserwacyjno-asystencki
oraz ogólnokierunkowy, ze szczególnym uwzględnieniem działalności
pedagogicznej.
 Praktyki semestrów III i IV powinny posiadać charakter asystenckouczestniczący oraz ogólnokierunkowy.
 Praktyki semestrów V i VI powinny posiadać charakter asystenckouczestniczący oraz specjalnościowy (dostosowany do wybranej przez studenta
specjalności).
b) dla drugiego stopnia według zasady
 Praktyki semestru II powinny posiadać charakter obserwacyjno-asystencki oraz
ogólnokierunkowy,
ze
szczególnym
uwzględnieniem
działalności
pedagogicznej.
 Praktyki semestru III powinny posiadać charakter asystencko-uczestniczący
oraz specjalnościowy (dostosowany do wybranej przez studenta specjalności).
 Praktyki semestru IV powinny posiadać charakter asystencko-uczestniczący
oraz specjalnościowy (dostosowany do wybranej przez studenta specjalności).

5. Praktyka na studiach pierwszego stopnia dla naboru 2021/2022; 2020/2021 rozpoczyna
się w semestrze 1 i trwa ciągle do semestru 6. Praktyka na studiach pierwszego stopnia
dla naboru 2019/2020 rozpoczyna się w semestrze 3 i trwa ciągle do semestru 6.,
zgodnie z poniżej załączoną tabelą. Praktyka na studiach drugiego stopnia rozpoczyna
się w semestrze 2 i trwa w semestrze 3 i 4, zgodnie z poniżej załączoną tabelą:

Wymiar godzinowy praktyk dla naboru 2021/2022; 2020/2021 specjalności: Opiekuńczo
Wychowawcza, Resocjalizacja
Numer
praktyki
I praktyka

Licencjat Semestr
I

II

III

IV

V

VI

Magisterium
Semestr
II
III
IV

160 godzin

x

II praktyka

Czas trwania
praktyki

160 godzin

x

160 godzin

x

III
praktyka
IV
praktyka
V
praktyka
VI
praktyka
I praktyka

160 godzin

x

160 godzin

x

160 godzin

x

160 godzin

x

II praktyka

160 godzin

x

III
praktyka

x

160 godzin

Wymiar godzinowy praktyk dla naboru 2019/2020 specjalności: Opiekuńczo Wychowawcza,
Resocjalizacja
Numer
praktyki

Licencjat Semestr
I

II

III

IV

V

VI

Magisterium
Semestr
II
III
IV

Czas trwania
praktyki

I praktyka
II praktyka
III
praktyka

x

240 godzin

IV
praktyka
V
praktyka
VI
praktyka
I praktyka
II praktyka
III
praktyka

240 godzin

x

240 godzin

x

240 godzin

x

160 godzin

x

160 godzin

x
x

160 godzin

6. Efekty uczenia się przewidziane dla praktyk zawodowych i metody ich weryfikacji
zostały określone w karcie przedmiotu. Merytoryczny nadzór nad praktykami
sprawować będzie Koordynator ds. praktyk zawodowych na kierunku Pedagogika
ramienia Uczelni, który:
 akceptuje miejsce odbywania praktyki w części dopuszczonej do realizacji
w miejscu wskazanym przez Studenta,
 ocenia realizację efektów uczenia się w trakcie praktyk na podstawie dokumentacji
przebiegu praktyk,
 dokonuje weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się w trakcie odbywania praktyk
przez Studenta na podstawie dokumentacji potwierdzonej przez Opiekuna
z ramienia pracodawcy oraz dokonuje zaliczenia praktyki,
 na zakończenie wszystkich praktyk przeprowadza rozmowę ze studentem
(zaliczenie ustne) oraz zatwierdza złożoną dokumentację projektową.
7. Zasady odbywania praktyk reguluje Regulamin praktyk zawodowych na kierunku
„Pedagogika”.

