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Druk DNiSS nr PK_10 
 

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA  

PRAKTYKA ZAWODOWA 

 

Wydział: Humanistyczno-Społeczny 
Kierunek: filologia 

Poziom studiów: pierwszego stopnia  

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Zaliczenie praktyki - rok: 2-3         semestr: 3-5 

Liczba punktów ECTS: 7 

Czas trwania praktyki (podać liczbę tygodni): 150 (45 tygodni) 

Opiekun praktyki: dr Michał Lisecki, mgr Elwira Lewandowska 

* – pozostawić właściwą nazwę 

1. Zasady odbywania praktyki 

Zasady odbywania praktyki określa Regulamin Praktyk Zawodowych (specjalność filologia 

angielska), w załączeniu. 

2. Forma odbywania praktyki 

3 semestr praktyka psychologiczno-pedagogiczna śródroczna, 4 semestr praktyka 

obserwacyjna śródroczna, 5 semestr praktyka czynna śródroczna 

3. Cel i ramowy program praktyki 

Zasadniczym celem praktyki jest kształtowanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych 

praktykantów poprzez obserwację zajęć, współdziałanie z opiekunem praktyk, pełnienie roli 

opiekuna-wychowawcy, analizę i interpretację zaobserwowanych i doświadczanych sytuacji i 

zdarzeń pedagogicznych. 

W semestrze 3 studenci odbywają 30 godzin praktyk psychologiczno-pedagogicznych, w 4 

semestrze – 60 godzin praktyk obserwacyjnych, w semestrze 5 – 60 godzin praktyk czynnych. 

Praktyki odbywają się w przedszkolach lub szkołach podstawowych. 

4. Miejsca odbywania praktyki 

Przedszkola lub szkoły podstawowe 
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5. Zakładane efekty kształcenia 

Numer 
(Symbol) Efekty kształcenia dla przedmiotu 

Odniesienie do 
efektów 

kształcenia dla 
kierunku 

WIEDZA 
P_W01 Ma podstawową wiedzę o specyfice pracy nauczyciela FF1P_W12 
P_W02 Ma podstawową wiedzę z zakresu dydaktyki nauczania 

języka angielskiego FF1P_W17 

… …  
UMIEJĘTNOŚCI 

P_U01 Potrafi używać w praktyce nauczycielskiej wiedzę 
dotyczącą akwizycji języka FF1P _U07 

P_U02 Potrafi stosować wiedzę z zakresu pedagogiki i 
dydaktyki do realizacji zadań edukacyjnych FF1P _U15 

P_U03 Potrafi wykorzystać w pracy nauczyciela języka 
angielskiego wiedzę teoretyczną zarówno z zakresu 
filologii jak i dziedzin pokrewnych 

FF1P_U03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
P_K01 Potrafi współpracować na gruncie zawodowym i 

przyjmować różne role w grupie FF1P _K04 

P_K02 W trakcie praktyki postępuje według zasad etyki 
zawodowej FF1P _K07 

 
Objaśnienia symbolu efektu dla przedmiotu (lewa kolumna w tabeli): P – efekt kształcenia dla 
przedmiotu, pozostałe oznaczenia jak na druku DNiSS nr PK_IIA.  
 

6. Sposób potwierdzenia osiągnięcia przez studenta efektów kształcenia zakładanych dla 
praktyki zawodowej  

 
Osiągnięcie przez studenta efektów kształcenia zakładanych dla praktyki zawodowej 

potwierdzają następujące dokumenty: 
1. „Dziennik praktyk” oraz „karty obserwacyjne” - zawierające opis zakresu 

obowiązków wykonanych przez studenta w trakcie odbywania praktyki, 
2. „Opinia o studencie odbywającym praktykę ciągłą” - zawierająca opinię pracodawcy o 

praktykancie oraz ocenę praktyk zawodowych dokonaną przez studenta. 


