
Regulamin praktyk w ramach studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Humanistycznej 

im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie 

1. Słuchacze studiów podyplomowych zobowiązani są do odbycia praktyk, jeżeli plan 

studiów, zatwierdzony przez Senat Uczelni je przewiduje.  

2. Słuchacz ma prawo do odbycia praktyki w szkole/placówce wybranej przez siebie albo  

wskazanej przez Uczelnię. Po wyborze szkoły/placówki Słuchacz przekazuje 

Opiekunowi praktyk ze strony Uczelni deklarację (załącznik nr 1) w celu akceptacji 

dokonanego wyboru. 

3. Słuchacz może  zostać na podstawie treści paragrafu 5 ust. 8, 9 Regulaminu Studiów 

Podyplomowych WSH zwolniony przez Opiekuna Praktyk z obowiązku odbywania 

praktyki pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia  potwierdzającego (obecne lub 

w ciągu ostatnich trzech lat) zatrudnienie/odbycie stażu/odbycie praktyki w 

szkołach/placówkach/instytucjach zgodnych poprzez charakter działań ze studiowaną 

specjalnością. Na zaświadczeniu winny znajdować się następujące informacje: miejsce 

pracy, okres zatrudnienia, stanowisko pracy, charakter pracy, jeśli nie wynika on ze 

stanowiska pracy. W uzasadnionych przypadkach Opiekun Praktyk może zwolnić 

słuchacza z obowiązku odbycia praktyki mimo innego niż wskazany uprzednio 

terminu zatrudnienia/odbycia stażu/odbycia praktyki. 

4. Słuchacz jest zobowiązany do przedłożenia pisemnego sprawozdania z odbytej 

praktyki (dzienniczek lub karta praktyk-załącznik nr 2) wraz z opinią opiekuna 

praktyk ze szkoły/placówki. Do dzienniczka/karty praktyk Słuchacz dołącza portfolio, 

którego zawartość jest uzgodniona z opiekunem praktyk ze strony Uczelni. Po analizie 

ww. dokumentów uczelniany Opiekun Praktyk  dokonuje oceny i zaliczenia praktyki. 

 

5. Praktyka może być realizowana w całości w jednej instytucji lub podzielona na części 

w kilku szkołach/placówkach. W sytuacji odbywania praktyki w kilku 

szkołach/placówkach Słuchacz jest zobowiązany do dostarczenia deklaracji, 

dotyczących wszystkich placówek oraz sprawozdań ze wszystkich szkół/placówek. 

 

6. Słuchacz może otrzymać skierowanie na praktykę, jeśli wymaga tego instytucja 

przyjmująca. Chęć otrzymania skierowania należy wcześniej zgłosić w Biurze 

Studiów Podyplomowych WSH podając: nazwę instytucji, dane adresowe oraz imię 

i nazwisko przedstawiciela instytucji (osoby podejmującej decyzję o ewentualnym 

przyjęciu na praktykę). 

7. W trakcie praktyk Uczelnia zapewnia Słuchaczom opiekę i nadzór Opiekuna Praktyk. 

 

8. Praktyka będzie wyrywkowo hospitowana przez Opiekuna Praktyk ze strony Uczelni. 

 



9. Praktyki powinny odbywać się w przeważającej części równolegle z realizacją zajęć 

w Uczelni. 

 

10. W trakcie praktyk Słuchaczowi zapewnia się następujące formy aktywności: 

1) wizyty w przedszkolach, szkołach i placówkach; 

2) obserwowanie zajęć; 

3) asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia; 

4) samodzielne prowadzenie zajęć; 

5) planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i innych 

(nauczycieli, studentów, słuchaczy). 

 

11. Charakterystykę praktyk w ramach poszczególnych specjalności studiów 

podyplomowych zamieszczono w załącznikach do niniejszego Regulaminu. 

 

12. Regulamin wchodzi w życie w dniu 14 października 2014 r. 

 

 

 

 

 


