
Praktyki zawodowe na 
studiach o profilu 
praktycznym 



• Praktyki jako kluczowy element programu 
studiów. 

• Wskazane jest dzielenie praktyk na: 
kierunkowe, specjalnościowe, dyplomowe 

• Sposób liczenia godzin (wariant minimum): 

• 1 godzina (45 minut)  6 godzin x 5 dni przez 12 
tygodni = 360 godzin = 12 ECTS 



• Konieczne jest opracowanie szczegółowego 
sylabusa praktyk z przypisanymi praktykom 
efektami kształcenia (głównie w zakresie 
umiejętności i kompetencji społecznych). 

• Oddzielny sylabus dla studiów I i II stopnia 

• Efekty muszą być weryfikowane! 
 



• Należy opracować szczegółowy tryb i kryteria 
zaliczania praktyk na podstawie pracy 
zawodowej lub wolontariatu. 

• Nie wystarczy zaświadczenie o zatrudnieniu czy 
zaświadczenie o prowadzeniu działalności 
gospodarczej. Dokumentacja ma stanowić 
potwierdzenie, że w trakcie aktywności 
zawodowej student osiągnął przypisane 
praktykom efekty kształcenia. 
 



• Weryfikacja efektów kształcenia nie może 
ograniczać się do dziennika praktyk i opinii 
opiekuna ze strony pracodawcy.  

• Należy stworzyć formularz oceny efektów 
kształcenia oddzielnie wypełniany przez studenta 
(element samooceny), przez opiekuna ze strony 
pracodawcy i przez opiekuna ze strony uczelni. 

 



• Jeśli jest to możliwe – efektem 
praktyk może być portfolio, praca 
projektowa itp. 

 



• Program praktyk powinien powstawać przy 
udziale pracodawców. 

• Powinien on podlegać cyklicznej ocenie i 
ewaluacji 

• Nie jest przedmiotem z puli „do wyboru” 

• Nie może być realizowany w uczelni 

• Student powinien nie tylko ocenić siebie jako 
uczestnika praktyk, ale też miejsce odbywania 
praktyk. 



Regulamin praktyk 

• Oddzielnie dla studiów I i II stopnia (na II stopniu 
musi być wyraźnie wyeksponowana wartość 
dodana w stosunku do studiów I stopnia) 

• Regulamin musi precyzyjnie określać zadania i 
obowiązki opiekunów praktyk (wewnętrznych i 
zewnętrznych) 



• Opiekun praktyk powinien być członkiem 
komisji ds. jakości kształcenia 

• Wskazane jest opracowanie procedur 
wyłaniania opiekunów praktyk (jakie 
kompetencje zawodowe powinien mieć 
opiekun, jakie wynagrodzenie, np. 
rozliczanie godzin do pensum?) 

 



• Praktyki, tak jak inne formy zajęć, powinny 
być hospitowane 

- rozmowy w miejscu praktyk, kontrola 
aktywności studentów 

• Miejsca praktyk powinny być 
weryfikowane – wszystkie! 

• Problem wyboru miejsca odbywania 
praktyk przez studenta 



• Owocem praktyki dyplomowej powinna 
być praca dyplomowa o wyraźnie 
aplikacyjnym charakterze. 


