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WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 
z siedzibą w Poznaniu 

 

 

SYLABUS PRZEDMIOTU: 

Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa 

Kod przedmiotu: C.7 

Charakter przedmiotu: obowiązkowy 

Wydział: Nauk Społecznych w Bartoszycach 

Kierunek: Pedagogika 

Poziom kształcenia: Studia I stopnia 

Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią 

Semestr realizacji 
przedmiotu: 

4, 5 

Wymagania wstępne: 
Znajomość podstawowych zagadnień z przedmiotów wprowadzających, 
których problematyka będzie przydatna podczas odbywania praktyki 
zawodowej 

Liczba godzin  
zajęć dydaktycznych 

Forma studiów 

Stacjonarne Niestacjonarne 

Forma zajęć 

Praktyka zawodowa Praktyka zawodowa 

semestr nr 4 120 120 

semestr nr 5 120 120 

Suma 240 240 

 

Efekty kształcenia: 
Symbol 

(odniesienie 
do) EKK 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia (forma zaliczeń) 

Wiedza: 

1 Ma elementarną wiedzę z zakresu specyfikacji  
placówki i jej funkcjonowania w aspekcie 
formalnoprawnym i merytorycznym, 
uwzględniając problematykę opieki i 
wychowania oraz socjoterapii 
 

S_W17 Zaliczenie praktyki zawodowej na 
podstawie poświadczenia przez 
placówkę odbycia praktyki w 
wyznaczonym terminie (wpisy w 
Dzienniku Praktyk) oraz opinii z 
miejsca odbywania praktyki. 

2 Ma wiedzę o warsztacie pracy na określonych 
stanowiskach, poprzez wykonywanie 
następujących czynności: dokonywanie 
trafnych obserwacji, przygotowywanie 
materiałów do pracy (konspektów, scenariuszy, 
programów, planów), prowadzenie zajęć, 
szkoleń, ćwiczenie umiejętności korzystania z 
dostępnych źródeł informacji i narzędzi 
 

S_W16 
 

Zaliczenie praktyki zawodowej na 
podstawie poświadczenia przez 
placówkę odbycia praktyki w 
wyznaczonym terminie (wpisy w 
Dzienniku Praktyk) oraz opinii z 
miejsca odbywania praktyki. 

 

A K C E P T U J Ę 
DZIEKAN WYDZIAŁU …………………… 
SPOŁECZNYCH W……………………… 

 
……………..……………………… 

 (data i podpis) 
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Umiejętności: 

1 asystuje i pomaga we wszystkich działaniach w 
zakresie opieki i wychowania oraz socjoterapii 
 także w kontekście działań związanych z 
metodyką, organizacją czasu wolnego 

S_U19 Zaliczenie praktyki zawodowej na 
podstawie poświadczenia przez 
placówkę odbycia praktyki w 
wyznaczonym terminie (wpisy w 
Dzienniku Praktyk) oraz opinii z 
miejsca odbywania praktyki. 

2 pracuje w zespole pełniąc różne role; umie 
przyjmować i wyznaczać zadania związane  z 
projektowaniem i podejmowaniem działań 
profesjonalnych w zespole prowadzącym 
działania z zakresu opieki i wychowania oraz 
socjoterapii 
 

S_U15 Zaliczenie praktyki zawodowej na 
podstawie poświadczenia przez 
placówkę odbycia praktyki w 
wyznaczonym terminie (wpisy w 
Dzienniku Praktyk) oraz opinii z 
miejsca odbywania praktyki. 

3 ocenia przydatność typowych metod, procedur i 
dobrych praktyk do realizacji zadań związanych 
z różnymi płaszczyznami opieki i wychowania 
oraz socjoterapii  
 

S_U17 Zaliczenie praktyki zawodowej na 
podstawie poświadczenia przez 
placówkę odbycia praktyki w 
wyznaczonym terminie (wpisy w 
Dzienniku Praktyk) oraz opinii z 
miejsca odbywania praktyki. 

4 wykorzystuje umiejętności niezbędne do pracy 
opiekuńczo-wychowawczej w szkole (m. in. 
zastosowanie narzędzi diagnostycznych, 
planowanie zajęć o-w w szkole, planowanie 
pracy o-w szkoły, wybór i prowadzenie różnego 
rodzaju zajęć dla dzieci i młodzieży) 
 

S_U05 Zaliczenie praktyki zawodowej na 
podstawie poświadczenia przez 
placówkę odbycia praktyki w 
wyznaczonym terminie (wpisy w 
Dzienniku Praktyk) oraz opinii z 
miejsca odbywania praktyki. 

Kompetencje społeczne: 

1 Jest gotów do współpracy i współdziałania z 
innymi - specjalistami i niespecjalistami - 
zarówno podczas pracy indywidualnej, jak i 
zespołowej, w tym także podczas realizacji 
projektów społecznych, szczególnie z zakresu 
opieki i wychowania oraz socjoterapii 
 

S_K05 Udział w dyskusjach i 
konsultacjach podczas praktyk 

2 Jest gotów do wejścia w role zawodowe w 
organizacjach tworzących potencjalny teren 
aktywności zawodowej, związanych z 
problematyką pedagogiki opiekuńczo-
wychowawczej i socjoterapii, wykorzystując 
aspekty prawne i procedury postępowania  
 

S_K03 Udział w dyskusjach i 
konsultacjach podczas praktyk 

3 Jest gotów do kierowania procesami 
wychowawczymi, edukacyjnymi i in.; ocenia 
proponowane rozwiązania, uczestniczy w  
pracach grupowych, wykazując umiejętności 
przywódcze i organizatorskie; wykazuje 
umiejętności przedsiębiorcze w zakresie 
działań związanych z obszarem opieki i 
wychowania oraz socjoterapii 

S_K08 Udział w dyskusjach i 
konsultacjach podczas praktyk 

Metody 
dydaktyczne: 

Realizowanie zadań powierzonych przez opiekuna praktyk z ramienia instytucji 

Praca indywidualna i w grupach, dyskusje, analizy sytuacji rzeczywistych (case 
study), konsultacje 

Konsultacje 
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PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ 
 

Kierunek studiów: PEDAGOGIKA 

Specjalność: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z SOCJOTERAPIĄ 

Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE 

ORGANIZACJA PRAKTYKI 

1. Praktyka zawodowa na kierunku PEDAGOGIKA, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z 
socjoterapią realizowana jest na IV oraz V semestrze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

2. Studenci po III semestrze odbywają praktykę zawodową w wymiarze 4 tygodni – 30 godzin 
tygodniowo. Praktyka może być realizowana w trybie śródrocznym lub w trybie ciągłym, a jej 
zakończenie winno nastąpić najpóźniej do końca IV semestru studiów. Dzienna i tygodniowa liczba 
realizowanych godzin praktyki może być elastyczna zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami czy 
możliwościami placówki przyjmującej studenta, jednak w sumie musi ona wynosić 120 godzin w 
każdym z trzech semestrów. 

3. Studenci po IV semestrze odbywają praktykę zawodową w wymiarze 4 tygodni – 30 godzin 
tygodniowo. Praktyka może być realizowana w trybie śródrocznym lub w trybie ciągłym, a jej 
zakończenie winno nastąpić najpóźniej do końca V semestru studiów. Dzienna i tygodniowa liczba 
realizowanych godzin praktyki może być elastyczna zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami czy 
możliwościami placówki przyjmującej studenta, jednak w sumie musi ona wynosić 120 godzin w 
każdym z trzech semestrów. 

4. Do liczby godzin praktyki nie wlicza się czasu przeznaczonego przez studenta na niezbędne 
przygotowanie się do zajęć w danej placówce. 

5. Ze względu na charakter praktyki, może być ona odbywana wyłącznie na terenie jednej placówki. 
Podstawą podjęcia praktyki jest skierowanie z Uczelni. 

6. Praktyka może być realizowana w placówkach o całodobowym trybie pracy, fakt ten jednak nie 
powoduje możliwości odpowiedniego skrócenia planowego wymiaru czasu praktyki. 

7. Praktyka ma charakter czynny, tzn. że w szczególności hospitacje i tym podobne formy biernego 
udziału w zajęciach powinny stanowić nie więcej niż 25% ogólnego czasu praktyki. 

8. CELE PRAKTYKI: 
a) Zapoznanie się ze specyfiką placówki i jej funkcjonowaniem w aspekcie formalnoprawnym i 

merytorycznym. 
b) Wchodzenie w role zawodowe w organizacjach tworzących potencjalny teren aktywności 

zawodowej absolwenta studiów. 
c) Nabywanie wiedzy o warsztacie pracy na określonych stanowiskach, poprzez: ćwiczenie 

umiejętności dokonywania trafnych obserwacji, opanowywanie umiejętności przygotowywania 
materiałów do pracy (konspektów, scenariuszy, programów, planów), ćwiczenie umiejętności 
korzystania z dostępnych źródeł informacji i narzędzi, wykonywanie takich samych zadań, jakie 
wykonują osoby zatrudnione w danym miejscu. 

d) Zdobycie praktycznych umiejętności związanych z zagadnieniem resocjalizacji: 
Semestr 4 

W zakresie praktyki obserwacyjnej- Zapoznanie się z pracą wybranej placówki/instytucji w 

zakresie: 

 dokumentacji stanowiącej prawne podstawy działania placówki/instytucji (ustawy, zarządzenia, 

rozporządzenia),- statusu placówki/instytucji, planów i programów działalności w obszarze opieki, 

wychowania; 

 struktury organizacyjnej placówki/instytucji (analiza schematu organizacyjnego placówki/instytucji 

wraz z opisem zadań i uprawnień przypisanych do poszczególnych stanowisk); 

 form pracy stosowanymi w placówce/ instytucji; 

  dokumentacji opracowanej przez placówkę/ instytucję; 

 problemów i zagadnień podejmowanych przez placówkę/instytucję; 

 scharakteryzowania roli placówki/instytucji w środowisku społecznym; 

 poznanie rodzajów współpracy placówki/instytucji z innymi instytucjami społecznymi i władzami 

lokalnymi; 
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 obserwacja realizowanych w placówce zajęć dla dzieci i młodzieży oraz zachowań pracowników 

wykonujących zadania placówki. 

            W zakresie praktyki asystenckiej: 

 Obserwacja, uczestnictwo i realizacja działań pod opieką opiekuna praktyk w placówce; 

 Obserwacja, udział i pomoc w przygotowaniu  spotkań z dziećmi, młodzieżą i klientami placówki, 

 Obserwacja, udział i pomoc w organizacji imprez; 

 Obserwacja, udział i pomoc w wypełnianiu podstawowej dokumentacji placówki; 

 obserwacja, udział i pomoc w działalności statutowej placówki/instytucji i w podejmowanych 
projektach, akcjach. 

Semestr 5 
           W zakresie praktyki czynnej: 

 Samodzielne prowadzenie zajęć, realizacja bieżących zadań; 

 Samodzielne planowanie, organizowanie i realizacja procesu opiekuńczo-wychowawczego, 
diagnostycznego, profilaktycznego terapeutycznego; 

 Samodzielne planowanie, organizacja i realizacja dodatkowych działań wychowawczych i 
opiekuńczych, diagnostyczno-terapeutycznych i profilaktycznych; 

 Samodzielne dobierania celów, metod, form i środków realizacji zadań wychowawczych i 
opiekuńczych, diagnostyczno-terapeutycznych i profilaktycznych; 

 Samodzielnie diagnozuje i podejmuje działania zaspokajające potrzeby wychowawcze i 
opiekuńczo-terapeutyczne swoich podopiecznych. 

 Przeprowadzanie rozmów i wywiadów z pracownikami i podopiecznymi placówki/instytucji. 

 Podejmowanie, pod kierunkiem opiekuna praktyk, różnorodnych czynności opiekuńczo-
wychowawczych na rzecz placówki/instytucji. 

 Zbieranie materiałów, prowadzenie obserwacji, diagnozowanie zjawisk, opracowanie studium 
indywidualnego przypadku wychowanka/podopiecznego placówki/instytucji (diagnoza, projekt 
oddziaływań, schemat sieci placówek wsparcia w kontekście problemu klienta) oraz monografia 
placówki/ instytucji (podstawy prawne, cele i założenia, organizacja, charakterystyka klientów, 
zakres kompetencji pracowników placówki/instytucji).  

e) Aktywny udział w bieżących, ważnych z punktu widzenia funkcjonowania placówki 
9. Student prowadzi „Etapową kartę przebiegu praktyk zawodowych”. 

MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYK 

1. Szkoły na różnych szczeblach edukacyjnych 
2. Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży: świetlice środowiskowe, świetlice szkolne, 

ogniska wychowawcze, ogniska opiekuńcze, bursy 
3. Placówki prowadzone przez ośrodki pomocy społecznej oraz przez organizacje pozarządowe: 

ośrodki socjoterapii, kuratorskie ośrodki prowadzone przez sądy dla nieletnich 
4. Placówki socjalizacyjne, resocjalizacyjne i interwencyjne (placówki opieki całkowitej),dla dzieci i 

młodzieży: domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, placówki wielofunkcyjne dla dzieci młodzieży z 
zaburzeniem zachowania 

5. Miejskie/ gminne Ośrodki Pomocy Rodzinie oraz organizacje pozarządowe (np. PKPS, PCK) 
działające na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, chorych, uzależnionych, 
niepełnosprawnych 

6. Inne organizacje, placówki czy zakłady pracy, których profil działania jest zbliżony do zakresu 
specjalności studiów w uzgodnieniu z opiekunem praktyk. 

ZADANIA ZAKŁADU PRACY 

1. Wyznaczenie zakładowego opiekuna praktyk. 
2. Ustalenie szczegółowego planu praktyki. 
3. Umożliwienie studentowi podjęcia czynności określonych w „Zadaniach praktykanta” i ich 

kontrolowanie. 
4. Omawianie ze studentami wykonywanych przez nich zadań. 
5. Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem planu praktyki oraz udzielanie pomocy w przygotowaniu i 

realizacji zajęć przez studentów. 
6. Zaliczenie praktyki w formie opinii z oceną oraz wpisem do Dzienniczka Praktyk. 

Forma zaliczenia przedmiotu: ZALICZENIE 

 Zaliczenia praktyki dokonuje wyznaczony przez Rektora opiekun praktyk na 
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Warunki 
zaliczenia 
praktyki: 
 

podstawie: 
1.Poświadczenia przez placówkę odbycia praktyki w wyznaczonym terminie (wpisy w  
Dzienniku Praktyk).  
2.Opinii z miejsca odbywania praktyki.  
3.Zatwierdzonego konspektu, który stanowił podstawę przeprowadzenia spotkania  
środowiskowego 
 
 
Student może wystąpić z wnioskiem do opiekuna praktyk o zwolnienie z obowiązku 
odbycia praktyki z jednoczesnym jej zaliczeniem, jeżeli: 
1. Jest pracownikiem w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, a zakres jego 

obowiązków pracowniczych (służbowych) jest zgodny z kierunkiem kształcenia 
zawodowego Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa oraz spełnia wymagania programu 
praktyki. Podstawą do zwolnienia w tym przypadku jest przedłożone 
zaświadczenie o zatrudnieniu, oraz potwierdzony przez pracodawcę zakres 
obowiązków. 

2. Wykonuje prace na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenia, umowa 
o dzieło, kontrakt), a przedmiot tej umowy i zakres obowiązków jest zgodny z 
kierunkiem kształcenia zawodowego Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa oraz 
spełnia wymagania programu praktyki. Podstawą do zwolnienia w tym przypadku 
jest przedłożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, oraz potwierdzonego przez 
pracodawcę zakresu obowiązków. 

3. Prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek lub w formie spółki 
cywilnej, której przedmiot jest zgodny z kierunkiem kształcenia zawodowego 
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa oraz spełnia wymagania programu praktyki. 
Podstawą do zwolnienia w tym przypadku jest przedłożenie poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez studenta kopii wpisu do ewidencji działalności 
gospodarczej lub umowy spółki (bez danych o kapitale spółki, strukturze udziałów 
i ich wartości), oraz opisany przez studenta zakres czynności (zadań) 
wykonywanych w związku z prowadzona działalnością. 

4. Jest równolegle studentem lub absolwentem innej szkoły wyższej i w ramach 
kształcenia odbył lub odbywa praktykę zawodową, której zadania były/są zgodne 
z kierunkiem kształcenia zawodowego Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa oraz 
spełniają wymagania programu praktyki. Podstawą do zwolnienia w tym 
przypadku jest posiadana i przedłożona przez studenta dokumentacja z odbytych 
praktyk (wpisy do indeksu, dzienniczek praktyk, teczka praktyk, opinie, 
zaświadczenia). Podstawą do zaliczenia praktyk mogą być również odpowiednio 
udokumentowane staże, wyjazdy szkoleniowe i obozy naukowe zagraniczne. 

5. Jest wolontariuszem, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. 
zm.) i wykonuje zadania, odpowiadające świadczeniu pracy na rzecz organizacji 
pozarządowych lub innych Korzystających. Podstawą do zwolnienia w tym 
przypadku jest przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem przez obie 
strony kopii Porozumienia, zawartego pomiędzy Korzystającym a 
wolontariuszem. Data jego zawarcia nie powinna być wcześniejsza niż trzy lata 
licząc od daty rozpoczęcia studiów. Ponadto student przedkłada opisany przez 
siebie zakres czynności (zadań) wykonywanych w ramach wolontariatu. 

Literatura wspomagająca odbywanie praktyki zawodowej: 

1. Aronson E., Człowiek - istota społeczna, Warszawa 2002 

2. Bartosz B., Keplinger A., Straś-Romanowska M., Transgresje - innowacje – twórczość. Wrocław 

2011 

3. Chodkiewicz J., Gąsior K. (red.). Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu. Warszawa 2013 

4. Doliński D., Błaszczak W. (red.), Dynamika emocji. Teoria i praktyka. Warszawa 2011 

5. Hall C., Lindzey G., Campbell J., Teorie osobowości, Warszawa 2012 

6. Harwas-Napierała B., Trempała J.(red.), Psychologia rozwoju człowieka, T. 3 Rozwój funkcji 
psychicznych, Warszawa 2014 

7. Leich A., Maynard M., Lider doskonały. Poznań 2001 
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8. Margasiński A., Probucka D. (pod red.), Etyka. Psychologia. Psychoterapia, Kraków 2004 

9. Muszyński J., Społeczeństwo informacyjne. Szkice politologiczne. Toruń 2006 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Forma nakładu pracy studenta (udział w zajęciach, 
aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta [h] 

S N 

Udział w praktykach zawodowych 240 240 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 240 240 

Punkty ECTS za przedmiot: 8 8 

Uwagi: 

 

 
Data i podpis wykładowcy: 

Data złożenia sylabusa: 


