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ROZDZIAŁ I. Przepisy ogólne 

 

§ 1 

 

1. Instytut Pedagogiczno-Językowy organizuje praktyki, które są integralną częścią procesu 

kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu z oceną. 

2. Praktyki są realizowane w wymiarze określonym planami studiów na poszczególnych 

kierunkach i specjalnościach, zgodnie ze standardami kształcenia. 

 

ROZDZIAŁ II. Cele praktyk 

 

§ 2 

 

1. Podstawowym celem praktyk jest stworzenie warunków do pogłębiania treści 

przekazywanych w toku zajęć dydaktycznych oraz skonfrontowania ich z praktyką. 

2. Celem praktyk nauczycielskich jest poznanie pracy różnych typów szkół i placówek, 

nabycie umiejętności analizy pracy nauczyciela i uczniów, prowadzenia i obserwacji 

zajęć, ich dokumentowania oraz kształtowanie postaw pedagogicznych.  

3. Szczegółowe cele, zadania i zakresy praktyk określają programy praktyk, odrębne dla 

poszczególnych kierunków i specjalności. 

 

ROZDZIAŁ III. Organizacja praktyk 

 

§ 3 

 

1. Praktyki mogą odbywać się w instytucjach oświatowych, placówkach kultury, 

jednostkach gospodarczych i instytucjach publicznych w kraju i za granicą 

2. Porozumienie z jednostką organizacyjną, w której realizowane będą praktyki studenckie, 

zostaje podpisane przed rozpoczęciem praktyk. Porozumienie może być zawarte 

indywidualnie dla poszczególnych studentów lub łącznie dla grupy studentów 

odbywających praktykę w danym zakładzie. 

3. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego, powołuje co najmniej jednego 

opiekuna praktyk. 

4. Nauczyciele akademiccy, wyznaczeni przez Dyrektora IPJ, mają prawo kontroli pod 

kątem realizacji programu praktyki w miejscu jej wykonywania. Fakt przeprowadzenia 

kontroli podlega wpisowi w dzienniku praktyk studenta. 

 

 

ROZDZIAŁ IV. Warunki zaliczenia 

 

§ 4 

 

1. Podstawą zaliczenia każdej formy praktyki (nauczycielskiej i nienauczycielskiej) jest: 

pozytywna opinia wystawiona przez nauczyciela w przypadku praktyk nauczycielskich 

lub opiekuna/dyrektora instytucji w przypadku praktyk nienauczycielskich oraz 

terminowe złożenie u opiekuna praktyk wymaganej dokumentacji, w tym dziennika 

praktyk. 



2. Zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem zaliczenia semestru, którego program 

przewiduje realizację tych praktyk.  

3. Zaliczenia praktyki z oceną i wpisu do indeksu studenta dokonuje opiekun praktyk. 

4. W uzasadnionych, szczególnych przypadkach Dyrektor IPJ w porozumieniu z opiekunem 

praktyk może ustalić dodatkowe kryteria zaliczenia praktyk. 

5. Na wniosek studenta Dyrektor IPJ może wyrazić zgodę na odbycie praktyk w innym 

terminie. 

6. W przypadku, gdy student nie uzyskał zaliczenia praktyki, Dyrektor Instytutu może 

wyrazić zgodę na jej powtórzenie. 

7. Studenci mogą być zwolnieni z obowiązku odbywania praktyki, jeśli pracują zawodowo 

zgodnie z kierunkiem i specjalnością kształcenia. Decyzję o zwolnieniu podejmuje 

Dyrektor IPJ. 

 

ROZDZIAŁ V. Postanowienia końcowe 

 

§ 5 

 

1. Wszelkie sytuacje nieobjęte regulaminem praktyk lub studiów są rozpatrywane przez 

Dyrektora Instytutu. 


