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UCHWAŁA NR 22 
RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW  

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH 

z dnia 16 grudnia 2021 r. 

w sprawie zasad odbywania i zaliczania praktyk zawodowych w  
Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej 

Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku nauczanie języków obcych 

Na podstawie § 68 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 
2019 r. poz. 190) i Uchwały nr 12 Uniwersyteckiej Radu ds. Kształcenia z dnia 10 lipca 
2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących zasad odbywania i zaliczania praktyk 
zawodowych na Uniwersytecie Warszawskim (Dziennik UW, URK Poz. 12) Rada 
Dydaktyczna postanawia co następuje: 

Postanowienia ogólne 
§1 

1. Studenckie praktyki zawodowe w CKNJOiEE są obowiązkowe i wynikają z 
programów studiów obowiązujących na kierunkach studiów, na których organizowane 
jest kształcenie w CKNJOiEE. 

2. Program studiów przygotowujących do zawodu nauczyciela uwzględnia 
wymagania sformułowane wobec praktyk zawodowych w rozporządzeniu Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów 
kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).  

Projektowanie praktyk zawodowych 
§2 

1. W programie studiów określa się: 
1) wymiar praktyk zawodowych wyrażony liczbą godzin dydaktycznych; 
2) liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych; 
3) efekty uczenia się przypisane do praktyk zawodowych; 
4) metody weryfikacji efektów uczenia się przypisanych do praktyk zawodowych. 

2. W sylabusach praktyk zawodowych określa się w szczególności: 
1) szczegółowe zasady odbywania i zaliczania praktyk zawodowych; 
2) specyficzne efekty uczenia się i treści kształcenia zdefiniowane dla każdego etapu 
praktyk zawodowych; 
3) metody ich weryfikacji i kryteria oceniania. 
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3. W §3 niniejszej uchwały określa się ogólne zasady odbywania praktyk 
zawodowych w zakresie opisanym w punktach 1)- 6):  
1) forma praktyk zawodowych; 
2) zasady skierowania studenta na praktykę zawodową poza Uniwersytetem 
Warszawskim; 
3) zasady skierowania studenta na praktykę̨ zawodową w Uniwersytecie 
Warszawskim; 
4) rodzaje podmiotów, których zakres działalności stwarza możliwość uzyskania 
efektów uczenia się zdefiniowanych dla praktyk zawodowych;  
5) zasady weryfikacji miejsc praktyk zawodowych zaproponowanych przez 
studentów;  
6) zasady regulujące przebieg praktyk zawodowych. 

4. Efekty uczenia się i metody ich weryfikacji oraz treści kształcenia dla praktyk 
zawodowych określa się w konsultacji z Nauczycielami Mentorami sprawującymi 
opiekę nad praktykantami i nadzorującymi realizację i przebieg praktyk z ramienia 
podmiotu/placówki przyjmującej.  

5. Praktyki zawodowe zaliczane są na ocenę. 

Ogólne zasady odbywania praktyk zawodowych w CKNJOiEE 
§3 

1. Praktyki zawodowe są zintegrowane z realizacją zajęć z zakresu dydaktyki 
przedmiotu nauczania, psychologii i pedagogiki i przyjmują następujące formy: 
1) obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli; 
2) planowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych; 
3) zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą organizacji i funkcjonowania 
szkoły/placówki oświatowej; 
4) analiza i refleksja dotycząca obserwowanych i doświadczanych sytuacji i zdarzeń 
pedagogicznych i dydaktycznych; 
5) skuteczne współdziałanie z Nauczycielem Mentorem i innymi uczestnikami 
procesu edukacyjnego. 

2. Określa się następujące zasady skierowania studenta na praktyki 
zawodowe poza Uniwersytetem Warszawskim dla praktyk psychologiczno-
pedagogicznych i praktyk kształtujących kompetencje dydaktyczne na I, II i III etapie 
edukacyjnym: 
1) jeśli Opiekun Praktyk nie wskaże podmiotu/placówki przyjmującej, która wyraża 
gotowość przyjęcia studenta na praktyki, student wybiera i wskazuje ją samodzielnie; 
2) w przypadku gdy student samodzielnie wybiera i wskazuje podmiot/placówkę 
przyjmującą, musi ona zostać zaakceptowana przez Opiekuna Praktyk; 
3) praktyki odbywają się na podstawie deklaracji podmiotu/placówki przyjmującej 
oraz porozumienia z podmiotem/placówką przyjmującą, które może mieć formę 
umowy lub skierowania na praktyki konkretnego praktykanta zawieranej pomiędzy UW 
a podmiotem/placówką przyjmującą na praktyki; 
4) w przypadku gdy student samodzielnie wybiera i wskazuje podmiot/placówkę 
przyjmującą, ma obowiązek dostarczenia Opiekunowi Praktyk deklaracji 
podmiotu/placówki przyjmującej o gotowości przyjęcia w celu odbycia praktyk; 
5) student potwierdza odbycie praktyk na podstawie dokumentacji wymaganej przez 
Opiekuna Praktyk. 



3. Określa się następujące zasady skierowania studenta na praktyki 
zawodowe w Uniwersytecie Warszawskim dla praktyk kształtujących kompetencje 
dydaktyczne na poziomie szkoły wyższej: 
1) Studenci są kierowani na praktyki przez wskazanie konkretnego mentora przez 
Opiekuna Praktyk.  
2) Student potwierdza odbycie praktyk w Uniwersytecie Warszawskim na podstawie 
dokumentacji wymaganej przez Opiekuna Praktyk. 

4. Praktyki zawodowe poza Uniwersytetem Warszawskim są realizowane w 
przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach systemu oświaty udzielających 
wsparcia uczniom, rodzicom, opiekunom lub nauczycielom, w których do zajmowania 
stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.  

5. Weryfikacji miejsc praktyk zawodowych zaproponowanych przez studentów 
dokonuje Opiekun Praktyk przed rozpoczęciem realizacji praktyk. Weryfikacja 
obejmuje sprawdzenie czy podmiot/placówka zaproponowana przez studenta spełnia 
wymogi określone w §3, ust. 4 niniejszej uchwały. 

6. Szczegółowe zasady regulujące przebieg praktyk, zwane dalej 
'Regulaminem Praktyk', określa Opiekun Praktyk oddzielnie dla każdego etapu praktyk 
realizowanego w danym cyklu dydaktycznym. Opiekun podaje Regulamin Praktyk do 
wiadomości studentów przed rozpoczęciem realizacji praktyk. Regulamin Praktyk 
określa:  
1) typ szkoły/placówki i etap edukacyjny, na którym realizowane są praktyki; 
2) całkowitą liczbę godzin praktyk ze wskazaniem liczby godzin przeznaczonych na 
poszczególne czynności/zadania; 
3) tryb realizacji praktyk; 
4) sposób realizacji praktyk: pod opieką mentora lub na podstawie zatrudnienia w 
placówce oświatowej;  
5) kolejne kroki podejmowane przez studenta przed rozpoczęciem, w trakcie i 
podczas rozliczania praktyk; 
6) dokumenty wymagane do podjęcia, zrealizowania i rozliczenia praktyk;  
7) sposób i termin dostarczenia dokumentacji stanowiącej podstawę rozliczenia 
praktyk; 
8) szczegółowe kryteria oceny praktyk, a w szczególności: punktację za 
poszczególne zadania, kategorie brane pod uwagę przy ocenie oraz przelicznik 
punktów na oceny; 
9) warunki zaliczenia praktyk. 

Miejsce odbywania praktyk zawodowych 
§4 

1. Praktyki zawodowe mogą odbywać się̨:  
1) w Uniwersytecie Warszawskim dla praktyk kształtujących kompetencje 
dydaktyczne na poziomie szkoły wyższej;  
2) w podmiotach zewnętrznych określonych w §3, ust. 4 niniejszej uchwały dla 
praktyk psychologiczno-pedagogicznych i praktyk kształtujących kompetencje 
dydaktyczne na I, II i III etapie edukacyjnym. 

2. Określa się zasady weryfikacji pracy zawodowej, której wykonywanie może 
być uznane za równoważne z realizacją praktyk zawodowych: 



1) Weryfikacji dokonuje Opiekun Praktyk przed rozpoczęciem realizacji praktyk na 
wniosek studenta.  
2) Weryfikacja obejmuje sprawdzenie czy podmiot/placówka przyjmująca 
zaproponowana przez studenta spełnia wymogi określone w §3, ust. 4 niniejszej 
uchwały oraz przedłożenie przez praktykanta dokumentacji pracy zawodowej, której 
charakter odpowiada celom i efektom uczenia się zdefiniowanym dla praktyk 
zawodowych.  
3) Student składa u Opiekuna Praktyk aktualne zaświadczenie o wykonywaniu pracy 
nauczyciela w zakresie wskazanym w programie studiów i sylabusach praktyk 
potwierdzone podpisem dyrektora szkoły/placówki oświatowej. 

3. W celu zapewnienia studentom miejsc odpowiednich do odbycia praktyk 
zawodowych poza uczelnią, Uniwersytet Warszawski może zawierać umowy z 
podmiotami zainteresowanymi udziałem w kształceniu umiejętności zawodowych i 
przygotowaniu studentów do podjęcia pracy w zakresie określonym w §3, ust. 4 
niniejszej uchwały. 

4. Poszukiwaniem podmiotów, o których mowa w ust. 2, oraz przygotowaniem 
zasad współpracy z tymi podmiotami zajmuje się jednostka dydaktyczna we 
współpracy z Biurem Karier Uniwersytetu Warszawskiego.  

5. CKNJOIEE UW może zawierać ponadto umowy z podmiotami wskazanymi 
przez studentów, o ile zostały one zweryfikowane pozytywnie zgodnie z zasadami 
określonymi w §3, ust. 5 niniejszej uchwały. 

Wymiar praktyk zawodowych  
§5  

Wymiar godzinowy praktyk zawodowych określa rozporządzenie Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia 
przygotowującego do zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450). 

Opieka nad praktykami zawodowymi 
§6 

1. Kierownik Jednostki Dydaktycznej powołuje spośród nauczycieli 
akademickich prowadzących zajęcia na studiach prowadzonych w ramach kierunków 
organizowanych w CKNJOiEE Opiekunów Praktyk zawodowych dla każdego etapu 
praktyk zawodowych na poszczególnych specjalnościach. Do obowiązków Opiekuna 
Praktyk należy: 
1) informowanie studentów o zasadach odbywania praktyk zawodowych oraz 
podmiotach/placówkach, w których studenci mogą odbyć praktyki zawodowe; 
2) kierowanie studentów na praktykį zawodowe; 
3) weryfikacja miejsc praktyk zawodowych zaproponowanych przez studentów; 
4) monitorowanie przebiegu praktyk zawodowych i nadzór nad prawidłowym 
przebiegiem praktyk; 
5) prowadzenie ewaluacji praktyk zawodowych przez studentów;  
6) w celu nadzorowania i weryfikacji przebiegu praktyk i osiąganych efektów uczenia 
się, Opiekun Praktyk może: hospitować praktyki, kontaktować się z Nauczycielem 
Mentorem, kontaktować się z kierownictwem podmiotu/placówki przyjmującej, 
wymagać od praktykanta dokumentacji potwierdzającej udział w praktykach i 
osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia; 
7) współpraca z Biurem Karier Uniwersytetu Warszawskiego.  



2. Nadzór formalny i merytoryczny nad praktykami zawodowymi w CKNJOiEE 
sprawuje Kierownik Praktyk powołany przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej. 
Kierownik Praktyk koordynuje i monitoruje pracę Opiekunów Praktyk oraz organizację 
i przebieg praktyk. 

3. Rekomenduje się wyznaczenie Nauczyciela Mentora sprawującego opiekę 
nad praktykantem i nadzór nad realizacją praktyk z ramienia podmiotu/placówki 
przyjmującej. Jeśli Nauczyciel Mentor nie jest wyznaczony, jego obowiązki pełni 
Opiekun Praktyk. Do pełnienia roli Nauczyciela Mentora są wymagane kwalifikacje 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela. Do zadań Nauczyciela Mentora należy w szczególności: 
1) ułożenie w porozumieniu ze studentem szczegółowego harmonogramu praktyk w 
zgodzie z Regulaminem Praktyk; 
2) umożliwienie studentowi odbycia praktyk zgodnie z harmonogramem praktyk, w 
celu osiągnięcia założonych efektów uczenia się; 
3) zapoznanie studentów z organizacją i funkcjonowaniem szkoły/placówki 
oświatowej; 
4) umożliwienie kontaktów z innymi nauczycielami; 
5) wsparcie w zaplanowaniu własnych zajęć dydaktycznych i wychowawczych; 
6) omawianie problemów dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych 
zaobserwowanych podczas praktyk; 
7) bieżące monitorowanie przebiegu praktyk; 
8) udzielanie informacji zwrotnej; 
9) potwierdzanie w Dzienniku Praktyk i innych wymaganych dokumentach 
zrealizowania zadań w ramach praktyk przez studenta; 
10) wystawienie studentowi oceny w formie pisemnej celem rozliczenia praktyk. 

Monitorowanie jakości praktyk zawodowych  
§7 

Zasady monitorowania jakości praktyk zawodowych określa Uchwała nr 13 RD 
CKNJOiEE z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie monitorowania jakości praktyk 
zawodowych w CKNJOiEE UW stanowiąca Załącznik 1 do niniejszej uchwały. 

Przepisy końcowe 
§8 

Uchwała nr 12 Uniwersyteckiej Rady ds. kształcenia z dnia 10 lipca 2020 r. w 
sprawie wytycznych dotyczących zasad odbywania i zaliczania praktyk zawodowych 
na Uniwersytecie Warszawskim (Dziennik UW, Uniwersytecka Rada ds.. Kształcenia, 
poz. 12) stanowi Załącznik 2 do niniejszej uchwały. 

§9 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Dydaktycznej: E. Guz 
 
 
 

 



Załącznik 1  
do uchwały nr 22 rady dydaktycznej dla kierunku studiów 

nauczanie języków obcych z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie  
ustalenia trybu odbywania posiedzeń RADY DYDAKTYCZNEJ Centrum Kształcenia 

Nauczycieli Ję̨ zyków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego na 
kierunku nauczanie języków obcych w roku akademickim 2021/2022 

 
 

UCHWAŁA NR 13 
RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW  

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH 

z dnia 27 listopada 2020 r. 

w sprawie monitorowania jakości praktyk zawodowych w CKNJOiEE UW 

Na podstawie § 68 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 
2019 r. poz. 190) oraz § 5 ust. 1 pkt. 6 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie 
Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 186) oraz §7 Uchwały nr 12 Uniwersyteckiej 
Rady ds. Kształcenia z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących zasad 
odbywania i zaliczania praktyk zawodowych na Uniwersytecie Warszawskim (Dziennik 
UW, Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia, poz. 12) Rada Dydaktyczna CKNJOiEE UW 
postanawia, co następuje: 

§1 
 Na podstawie §7 Uchwały nr 12 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 10 
lipca 2020 r. określa się następujące zasady monitorowania jakości praktyk 
zawodowych przeprowadzanych w ramach studiów w CKNJOiEE UW: 

1. Kierownik praktyk przed rozpoczęciem semestru, w którym odbywają się 
praktyki zawodowe dokonuje przeglądu sylabusów praktyk ze szczególnym 
uwzględnieniem specyficznych efektów uczenia się oraz treści kształcenia 
zdefiniowanych dla danego etapu praktyk zawodowych, a także metod ich weryfikacji 
i kryteriów oceniania. 

2. Opiekunowie praktyk przygotowują raport z przebiegu i opieki nad 
praktykami zawodowymi za dany rok akademicki i składają go do 30 października 
kolejnego roku akademickiego do kierownika praktyk i kierownika jednostki 
dydaktycznej. W raporcie z przebiegu praktyk określa się:  
1) nazwę praktyk zgodnie z programem studiów; 
2) terminy realizacji praktyk; 
3) wymiar praktyk wyrażony liczbą godzin dydaktycznych zgodnie z programem 
studiów; 
4) formy realizacji praktyk zgodnie z programem studiów i sylabusem; 
5) wykaz placówek/szkół, w których odbywały się praktyki; 
6) listę studentów którzy uczestniczyli w praktykach z wykazem ocen; 
7) zakres czynności wykonanych przez opiekuna praktyk w ramach opieki nad 
praktykami zawodowymi; 
8) opinię opiekuna o przebiegu i realizacji praktyk; 

3. Opiekunowie praktyk przeprowadzają ankietę ewaluacyjną pośród 
studentów dotyczącą organizacji i przebiegu praktyk zawodowych. Wyniki ankiety 
ewaluacyjnej i wnioski przekazywane są kierownikowi praktyk. 



4. Opiekunowie praktyk zwracają się do podmiotów, w których odbywają się 
praktyki zawodowe studentów z prośbą o przygotowanie opinii o organizacji i realizacji 
praktyk zawodowych. Opinie przekazywane są kierownikowi praktyk. 

5. Monitorowanie jakości praktyk zawodowych przez opiekuna praktyk 
odbywa się na podstawie i uwzględnia narzędzia określone w ust. 2 i co najmniej jedno 
z narzędzi określonych w ust. 3 i 4. 

6. Kierownik praktyk dokonuje oceny przebiegu i realizacji praktyk 
zawodowych w CKNJOiEE po zakończeniu roku akademickiego, w którym odbyły się 
praktyki, na podstawie informacji uzyskanych po zastosowaniu wszystkich narzędzi 
określonych w ust. 1 i 2 i jednego z narzędzi określonych w ust. 3 i 4. Kierownik praktyk 
przekazuje wnioski końcowe z oceny przebiegu i realizacji praktyk zawodowych w 
formie pisemnej kierownikowi jednostki dydaktycznej. 

§2 
 Uchwała nr 12 Uniwersyteckiej Rady ds. kształcenia z dnia 10 lipca 2020 r. w 

sprawie wytycznych dotyczących zasad odbywania i zaliczania praktyk zawodowych 
na Uniwersytecie Warszawskim (Dziennik UW, Uniwersytecka Rada ds.. Kształcenia, 
poz. 12) stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca rady dydaktycznej: E. Guz 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik 2  
do uchwały nr 22 rady dydaktycznej dla kierunku studiów 

nauczanie języków obcych z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie  
ustalenia trybu odbywania posiedzeń RADY DYDAKTYCZNEJ Centrum Kształcenia 

Nauczycieli Ję̨ zyków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego na 
kierunku nauczanie języków obcych w roku akademickim 2021/2022 

UCHWAŁA NR 12 UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA 

z dnia 10 lipca 2020 r.  

w sprawie wytycznych dotyczących  
zasad odbywania i zaliczania praktyk zawodowych  

na Uniwersytecie Warszawskim 
      

Na podstawie § 58 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 
2019 r. poz. 190) oraz § 4 ust. 3 pkt 1 i § 5 ust. 1 pkt 6 Regulaminu Studiów na 
Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 186) Uniwersytecka Rada ds. 
Kształcenia postanawia, co następuje:   

§1  
1. Formułuje się wytyczne dotyczące zasad odbywania i zaliczania praktyk 

zawodowych na Uniwersytecie Warszawskim. 
2. Wytyczne, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do uchwały.  

§2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca URK: J. Choińska-Mika 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
do uchwały nr 12 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 10 lipca 2020 r.  

w sprawie wytycznych dotyczących zasad odbywania i zaliczania  
praktyk zawodowych na Uniwersytecie Warszawskim 

       
WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD ODBYWANIA I ZALICZANIA PRAKTYK 

ZAWODOWYCH NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM 
Postanowienia ogólne 

§1  
1. Studenckie praktyki zawodowe na Uniwersytecie Warszawskim są: 

1) obowiązkowe – wynikające z programu studiów i organizowane przez jednostkę 
dydaktyczną organizującą kształcenie na danym kierunku studiów; 
2) nieobowiązkowe – podejmowane przez studentów dobrowolnie i organizowane w 
szczególności przez Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego lub biura karier 
związane z jednostkami dydaktycznymi, jeśli zostały utworzone. 

2. Wytyczne URK mają zastosowanie do praktyk, o których mowa w ust.1 
pkt.1. 

§2 
Rada dydaktyczna w drodze uchwały określa obowiązujące na danym kierunku 

studiów zasady monitorowania jakości praktyk zawodowych, o których mowa w § 7. 
Projektowanie praktyk zawodowych 

§3 
1. W programie studiów określa się: 

1) wymiar praktyk zawodowych wyrażony liczbą godzin dydaktycznych; 
2) liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych; 
3) formę praktyk zawodowych; 
4) zasady odbywania i zaliczania praktyk zawodowych; 
5) metody weryfikacji efektów uczenia się przypisanych do praktyk zawodowych. 

2. Program studiów przygotowujących do zawodu nauczyciela uwzględnia 
wymagania sformułowane wobec praktyk zawodowych w rozporządzeniu Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów 
kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450). 

3. Zasady odbywania i zaliczania praktyk zawodowych, o których mowa w ust. 
1 pkt 4, obejmują w szczególności: 
1) rodzaje podmiotów, których zakres działalności stwarza możliwość uzyskania 
efektów uczenia się zdefiniowanych dla praktyk zawodowych; 
2) zasady skierowania studenta na praktykę zawodową poza Uniwersytetem 
Warszawskim, o ile program studiów przewiduje taką formę praktyk zawodowych; 
3) zasady skierowania studenta na praktykę zawodową w Uniwersytecie 
Warszawskim, o ile program studiów przewiduje taką formę praktyk zawodowych, 
4) zasady uznawania efektów uczenia się osiągniętych w ramach pracy zawodowej 
lub działalności gospodarczej za równoważne efektom uczenia się zdefiniowanym dla 
praktyk zawodowych, o ile program studiów uwzględnia taką formę praktyk 
zawodowych;     



5) zasady weryfikacji miejsc praktyk zawodowych zaproponowanych przez 
studentów, o ile program studiów przewiduje możliwość odbywania praktyk 
zawodowych w podmiotach wskazanych przez studentów; 
6) zasady regulujące przebieg praktyk zawodowych; 
7) zasady zaliczania praktyk zawodowych.   

4. W sylabusie praktyk zawodowych określa się w szczególności specyficzne 
efekty uczenia się oraz treści kształcenia zdefiniowane dla każdego etapu praktyk 
zawodowych, a także metody ich weryfikacji i kryteria oceniania. Praktyki zawodowe 
zaliczane są na ocenę.    

5. Efekty uczenia się i metody ich weryfikacji oraz treści kształcenia dla praktyk 
zawodowych określa się w konsultacji z przedstawicielami otoczenia społeczno- 
gospodarczego, których obszar działania odpowiada specyfice kształcenia na danym 
kierunku studiów.  

Miejsca odbywania praktyk zawodowych  
§4     

1. Praktyki zawodowe mogą mieć formę: 
1) praktyki odbywanej w Uniwersytecie Warszawskim; 
2) praktyki odbywanej w podmiotach zewnętrznych, których zakres działania, 
potencjał kadrowy i infrastruktura odpowiadają celom i efektom uczenia się 
zdefiniowanym dla praktyk zawodowych; 
3) pracy zawodowej lub działalności gospodarczej, której charakter odpowiada celom 
i efektom uczenia się zdefiniowanym dla praktyk zawodowych. 

2. W celu zapewnienia studentom miejsc odpowiednich do odbycia praktyk 
zawodowych poza uczelnią, Uniwersytet Warszawski zawiera umowy z podmiotami 
zainteresowanymi udziałem w kształceniu umiejętności zawodowych i przygotowaniu 
studentów do podjęcia pracy w określonym środowisku zawodowym. 

3. Poszukiwaniem podmiotów, o których mowa w ust. 2, oraz przygotowaniem 
zasad współpracy z tymi podmiotami zajmuje się jednostka dydaktyczna we 
współpracy z Biurem Karier Uniwersytetu Warszawskiego.  

4. Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi bazę umów, o których 
mowa w ust. 2, którą udostępnia jednostkom dydaktycznym oraz studentom.  

5. Uniwersytet Warszawski zawiera ponadto umowy z podmiotami 
wskazanymi przez studentów, o ile zostały one zaakceptowane przez opiekuna 
praktyk zawodowych.     

Wymiar praktyk zawodowych  
§5 

1. Łączna liczba godzin praktyk zawodowych na studiach o profilu 
ogólnoakademickim powinna umożliwiać osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się 
zdefiniowanych dla praktyk zawodowych. 

2. Łączna liczba godzin praktyk zawodowych na studiach o profilu 
praktycznym powinna umożliwiać osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się 
zdefiniowanych dla praktyk zawodowych, przy czym praktyki te powinny trwać: 
1) na studiach pierwszego stopnia – co najmniej sześć miesięcy; 
2) na studiach drugiego stopnia – co najmniej trzy miesiące.   
    



3. Łączna liczba godzin praktyk, o której mowa w ust. 1 i 2, może obejmować 
także: 
1) przygotowanie do podjęcia praktyki zawodowej; 
2) bieżące omawianie przebiegu praktyki zawodowej;     
3) weryfikację efektów uczenia się osiągniętych podczas praktyk zawodowych; 
4) ewaluację praktyk zawodowych.  

4. Czynności, o których mowa w ust. 3, obejmują nie więcej niż 10% łącznej 
liczby godzin praktyk zawodowych wymaganych od studentów na danym kierunku 
studiów. 

5. Zasad opisanych w ust. 1-4 nie stosuje się do praktyk zawodowych 
przygotowujących do zawodu nauczyciela.     
 

Opiekun praktyk zawodowych 
§6 

1. W przypadku, gdy program studiów przewiduje praktyki zawodowe, 
kierownik jednostki dydaktycznej powołuje spośród nauczycieli akademickich 
prowadzących zajęcia na tym kierunku studiów opiekuna praktyk zawodowych dla 
danego kierunku lub kierunków studiów.   

2. Liczba opiekunów praktyk zawodowych na danym kierunku studiów oraz ich 
kompetencje powinny umożliwiać prawidłową realizację praktyk zawodowych.  

3. Zakres obowiązków opiekuna praktyk zawodowych określa kierownik 
jednostki dydaktycznej. Rekomenduje się, aby do obowiązków tych należało w 
szczególności: 
1) informowanie studentów o zasadach odbywania praktyk zawodowych oraz 
podmiotach, w których studenci mogą odbyć praktyki zawodowe; 
2) kierowanie studentów na praktykę zawodową; 
3) weryfikacja miejsc praktyk zawodowych zaproponowanych przez studentów, o ile 
program studiów przewiduje możliwość odbywania praktyk zawodowych w podmiotach 
wskazanych przez studentów;   
4) monitorowanie przebiegu praktyk zawodowych; 
5) prowadzenie ewaluacji praktyk zawodowych przez studentów; 
6) współpraca z Biurem Karier Uniwersytetu Warszawskiego. 

 Monitorowanie jakości praktyk zawodowych  
§7 

Rada dydaktyczna określa zasady monitorowania jakości praktyk 
zawodowych,w tym wykorzystania: 
1) wyników przeglądów sylabusów praktyk zawodowych; 
2) wyników ewaluacji praktyk zawodowych przez studentów; 
3) opinii opiekuna praktyk zawodowych o przebiegu praktyk zawodowych; 
4) opinii podmiotów, w których odbywają się praktyki zawodowe studentów danego 
kierunku studiów. 

      
 
 



Przepisy końcowe 
§8 

1. Rada dydaktyczna przekazuje kopię uchwały w sprawie zasad 
monitorowania jakości praktyk zawodowych na danym kierunku studiów do 
Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia za pośrednictwem Biura ds. Jakości Kształcenia 
do dnia 10 grudnia 2020 r. 

2. Wytyczne sformułowane w zakresie projektowania praktyk zawodowych 
uwzględnia się w pracach nad: 
1) programami nowych kierunków studiów; 
2) zmianami w programach studiów. 

3. Jeśli realizacja wytycznych, o których mowa w ust. 2, skutkuje 
koniecznością dokonania zmian w programie studiów, rada dydaktyczna podejmuje 
uchwałę w sprawie propozycji zmian w programie studiów do dnia 31 grudnia 2021 r.  


