Załącznik nr 5
do Zasad odbywania i zaliczania praktyk zawodowych na studiach pierwszego stopnia,
kierunek Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja
w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego

na specjalizacji wychowanie resocjalizujące
1. Praktyka zawodowa, przygotowująca do zawodu nauczyciela/ pedagoga, określana jako
„praktyka pedagogiczna”, jest obowiązkowa dla studentów specjalizacji „wychowanie
resocjalizujące” na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
2. Do praktyk pedagogicznych mają zastosowanie Zasady odbywania i zaliczania praktyk
zawodowych na studiach pierwszego stopnia kierunek Profilaktyka Społeczna i
Resocjalizacja w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu
Warszawskiego oraz dodatkowo niniejsze uregulowania. Obowiązują one łącznie
studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku
Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja, specjalizacja „wychowanie resocjalizujące”.
3. Podstawy prawne organizacji praktyk, o których mowa w pkt. 1, stanowią: Ustawa z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. Poz. 1668), Rozporządzenie
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu
kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450),
Regulamin studiów na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uchwała Nr 12 Uniwersyteckiej
Rady ds. Kształcenia, z dnia 10 lipca 2020 r.
4. Student studiów pierwszego stopnia na kierunku Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja,
specjalizacja wychowanie resocjalizujące, zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów
praktyki pedagogicznej objętej programem studiów i wynikającej ze standardów
kształcenia w wymiarze nie krótszym niż 150 godzin, za co otrzymuje zaliczenie i 4 punkty
ECTS na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
5. Praktyki pedagogiczne mają na celu inicjowanie i realizację działań z zakresu wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych dotyczące przygotowania psychologicznopedagogicznego oraz przygotowania merytorycznego i dydaktyczno - metodycznego w
zakresie pedagogiki.
6. Praktyki pedagogiczne odbywają się w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu
oświaty, w których do zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje

1

określone w przepisach wydanych na podstawie 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela z późniejszymi zmianami.
7. Student powinien pobrać ze strony internetowej Instytutu, zakładka „Zasady odbywania i
zaliczania praktyk zawodowych w IPSiR” stosowne dokumenty:
● Porozumienie w sprawie organizacji praktyki między Uniwersytetem i Instytucją
● Ramowy program praktyki
● Sprawozdania z przebiegu praktyki
● Zaświadczenie o odbyciu praktyki
● Poświadczenie o zatrudnieniu opiekuna praktyki pedagogicznej na mocy Ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
8. Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk na podstawie
poniższych dokumentów:
● Porozumienia w sprawie organizacji praktyki studenckiej między Uniwersytetem i
Instytucją,
● Ramowego programu praktyki,
● Sprawozdania z przebiegu praktyki, zawierającego wyszczególnienie realizowanych
zadań podczas odbywanej praktyki, z parafkami opiekuna praktyk ze strony Instytucji,
● Zaświadczenia o odbyciu praktyki (wypełnionego przez Instytucję/placówkę), które
powinno zawierać: pieczęć Instytucji/Firmy, dane studenta, dane Instytucji/Firmy,
termin i wymiar godzin praktyki, zagadnienia, z jakimi zapoznał się student w trakcie
praktyki, ogólną opinię o praktykancie, ogólną ocenę odbytej praktyki, imienną pieczęć
osoby upoważnionej do potwierdzenia odbycia praktyki,
● Poświadczenie o zatrudnieniu opiekuna praktyki pedagogicznej na mocy Ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (dotyczy praktyk pedagogicznych).
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