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Załącznik nr 2 do Uchwała Nr 24/21 

Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku  

z dnia 25 maja 2021 roku 

PUZ we Włocławku 

Instytut Humanistyczny 

Zakład Pedagogiki 

OPIS PROCESU PROWADZĄCEGO DO UZYSKANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA 

CYKL KSZTAŁCENIA:  2021/2022 – 2023/2024 

SPECJALNOŚCI: 

1) Pedagogika resocjalizacyjna 

2) Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 

 

1. Kierunek Pedagogika należy do dziedziny nauk społecznych, dyscypliny Pedagogika. 

 

2. Kierunek jest realizowany w ramach Zakładu Pedagogiki, który wchodzi w skład 

Instytutu Humanistycznego, we współpracy ze Studium Języków Obcych i SWFiS oraz 

innymi zakładami PUZ we Włocławku, w tym z Zakładem Nowych Mediów, Zakładem 

Filologii Angielskiej, Zakładem Administracji. 

 

3. Kierunek Pedagogika realizowany jest w ramach studiów stacjonarnych pierwszego 

stopnia. 

 

4. Studia trwają 3 lata, 6 semestrów. W celu uzyskania tytułu zawodowego licencjata 

student powinien zdobyć co najmniej 180 punktów ECTS (minimum po 30 punktów 

ECTS w każdym semestrze). 

 

5. W procesie definiowania efektów uczenia się oraz w procesie przygotowania programu 

studiów uwzględniono opinie interesariuszy (głównie: pracodawców i studentów) jak 

również doświadczenia i wzorce międzynarodowe np. wnioski z analizy zgodności 

efektów uczenia się z potrzebami rynku; monitoring karier zawodowych absolwentów. 

Programy studiów obu specjalności uwzględniają w treściach i strukturze uwagi i 

postulaty zgłaszane przez pracodawców i przedstawicieli praktyki pedagogicznej, po 
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części są też przez nich samych tworzone. W konstrukcji planów uwzględniono 

przedmioty pozwalające na pozyskanie przez studenta praktycznych umiejętności 

pedagogicznych oraz indywidualizację i uelastycznienie procesu kształcenia poprzez 

stworzenie mu możliwości wyboru specjalności, lektoratu języka obcego i tematyki 

pracy dyplomowej. W ten sposób kierunek Pedagogika wychodzi naprzeciw 

zainteresowaniom zawodowym i talentom studenta oraz kształci go w 

zindywidualizowanym procesie. Na etapie tworzenia koncepcji kształcenia zgodnego z 

wymogami KRK w budowie zasadniczych ram programu, uczestniczyli aktywnie 

między innymi pedagodzy: dyrektorzy i pracownicy placówek opiekuńczo-

wychowawczych, penitencjarnych, resocjalizacyjnych i innych związanych z opieką, 

wychowaniem, profilaktyką społeczną i resocjalizacją. Są oni także włączani w proces 

doskonalenia programów w każdym kolejnym roku. Program dla naboru 2021/2022 

opiniowany był przez Radę Ekspertów powołaną przy Instytucie Humanistycznym PUZ 

we Włocławku. Jej spotkanie odbyło się 28 stycznia 2021 r. Wskazówki i sugestie 

dotyczące pożądanych modyfikacji programów pozyskiwane są także od interesariuszy 

zewnętrznych w drodze kontaktów mających miejsce podczas realizacji praktyk 

zawodowych. Zgodnie z regulaminem praktyk ich uczelniani opiekunowie (pracownicy 

Instytutu Humanistycznego) zobowiązani są do współpracy z zakładowymi opiekunami 

praktyk, utrzymywania z nimi kontaktu oraz hospitacji zajęć prowadzonych przez 

studentów w zakładach pracy. Zakładowi opiekunowie praktyk proszeni są także o 

sformułowanie uwag i spostrzeżeń o pracy praktykanta w opiniach dotyczących 

przebiegu praktyk, w tym o zauważonych brakach w zakresie przygotowania 

merytorycznego i metodycznego oraz o zgłaszanie propozycji dla PUZ we Włocławku 

w zakresie przygotowania kandydata do zawodu. Także więc w ten sposób programy 

praktyk, przed ich zatwierdzeniem, są konsultowane z potencjalnymi pracodawcami. 

Kadrę dydaktyczną Zakładu Pedagogiki stanowią między innymi praktycy z bogatym 

doświadczeniem zawodowym, w tym: były kurator społeczny, mediator sądowy, były i 

aktualny wychowawca w Zakładzie Karnym, biegły sądowy - psycholog. Na kierunku 

zajęcia realizują też praktycy zatrudnieni na umowę cywilnoprawną.  

W kształtowaniu koncepcji kształcenia na kierunku Pedagogika udział biorą także sami 

studenci. Przedstawiciele najważniejszych interesariuszy wewnętrznych uczestniczą w 

procesie zatwierdzania programu studiów na różnych etapach, na przykład Samorząd 

Studencki PUZ we Włocławku corocznie opiniuje program praktyk dla kolejnego 

naboru. Studenci wchodzą też w skład Zakładowej Komisji ds. Jakości Kształcenia przy 
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Zakładzie Pedagogiki, Instytutowej Komisji do spraw Jakości Kształcenia Instytutu 

Humanistycznego, zasiadają w Uczelnianej Radzie do spraw Jakości Kształcenia PUZ 

we Włocławku oraz Senacie PUZ we Włocławku, biorąc w ten sposób udział w 

opracowywaniu, opiniowaniu i zatwierdzaniu efektów uczenia się, mechanizmów i 

warunków ich weryfikacji, programów studiów dla poszczególnych specjalności na 

poszczególnych kierunkach dla kolejnych naborów. 

 

6. Odniesienie do misji i strategii Uczelni 

Koncepcja kształcenia na kierunku Pedagogika odpowiada „Strategii rozwoju 

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na lata 2021-2024” przyjętej uchwałą 

nr 43/20 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 16 grudnia 

2020 roku. Związek studiów ze strategią rozwoju PUZ we Włocławku wynika z wizji i 

misji Uczelni oraz jej relacji z otoczeniem. Misją Uczelni jest kształcenie praktyczne na 

wysokim poziomie dające absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne 

do rozpoczęcia pracy zawodowej lub jej rozwijania; prowadzenie prac naukowych i 

rozwojowych o znaczeniu regionalnym, a także uczestnictwo w kształtowaniu rozwoju 

społeczno-gospodarczego regionu i kraju. Sukcesywna realizacja celów strategicznych 

uczelni, takich jak: „Atrakcyjne i skuteczne kształcenie”, „Współpraca z otoczeniem 

gospodarczym”, jest gwarancją, że dzięki proponowanej ofercie kształcenia student 

kierunku Pedagogika zyska szeroki zakres wiedzy na wysokim poziomie, zarówno 

teoretycznej, jak i praktycznej. Zakład Pedagogiki Państwowej Uczelni Zawodowej we 

Włocławku zgodnie z wartościami, na których opiera się strategia Uczelni gwarantuje 

studentom w procesie kształcenia przyjazność, nowoczesność, wolność, otwartość, 

szacunek i bezpieczeństwo. 

 

7. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się zgodnie z Ramowym systemem weryfikacji 

efektów uczenia się, stanowiącym Załącznik nr 6 do Wytycznych. 

 

8. Sylwetka absolwenta 

Celem studiów na kierunku Pedagogika jest przygotowanie absolwentów do pracy 

wychowawczej, opiekuńczej, terapeutycznej, resocjalizacyjnej oraz doradczej. Mają oni 

podstawową wiedzę pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i 

psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu 

kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz praktyczną wiedzę zawodową w 

zakresie wybranej specjalności. Posiadają też umiejętności dotyczące rozpoznawania i 
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diagnozowania potrzeb edukacyjnych, projektowania własnego warsztatu pracy i 

spójnego systemu własnego kształcenia oraz umiejętności w zakresie komunikacji 

społecznej i kreowania własnej kariery zawodowej. Studia są podstawą do rozwinięcia 

refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia 

rzeczywistości edukacyjnej, a także do doskonalenia własnych działań. Absolwenci są 

również przygotowani do planowania własnego rozwoju zawodowego oraz do dalszego 

pogłębienia wiedzy.  

Każdy absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika będzie przygo-

towany do podjęcia pracy zawodowej, jak i kontynuowania nauki na studiach drugiego 

stopnia. Program studiów jest tak skonstruowany, aby umożliwić zdobycie kwalifikacji 

praktycznych, jak i teoretycznych. Przygotowanie do zawodu i skonfrontowanie wiedzy 

teoretycznej w warunkach rzeczywistych następuje m.in. podczas praktyk zawodowych. 

Wiedzę teoretyczną student nabywa w toku studiów w trakcie wykładów i innych form 

kształcenia. Zasadnicze cele kształcenia na kierunku to: 

• umożliwienie studentom zdobycia podstawowej wiedzy pedagogicznej obejmującej 

terminologię, teorie, metodologię i metodykę działalności pedagogicznej, pozwalającej 

na rozumienie specyfiki pedagogiki oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami,  

• organizowanie warunków do kształtowania się u studentów umiejętności i kompetencji 

niezbędnych do wykorzystywania wiedzy w diagnozowaniu, projektowaniu, organizo-

waniu, realizowaniu i ewaluacji działalności pedagogicznej (wychowawczej, edukacyj-

nej, opiekuńczej, kulturalnej i/lub pomocowej) w odniesieniu do grup i jednostek, 

• kształtowanie umiejętności uczenia się i doskonalenia swojej wiedzy, umiejętności i 

kompetencji pedagogicznych (z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozy-

skiwania informacji i materiałów), 

• umożliwienie nabywania umiejętności komunikowania się zarówno ze specjalistami, 

jak i z osobami spoza grona specjalistów przy użyciu różnych kanałów i technik, 

• kształtowanie wrażliwości etycznej, refleksyjności oraz postaw prospołecznych 

i poczucia odpowiedzialności, 

• przygotowanie studentów do radzenia sobie na rynku pracy w przypadku specjalności 

nauczycielskich – do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Zakłada się, że osiągnięte efekty złożą się na następujące sylwetki absolwentów po-

szczególnych specjalności: 

 

a) Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
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Studia na specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza mają przygotować 

absolwenta do pracy pedagoga jako człowieka, który dostrzega, diagnozuje i właściwie 

reaguje na zjawiska związane z wychowaniem, opieką, doradztwem.  

Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk pedagogicznych oraz dyscyplin 

współdziałających (w tym psychologii, socjologii, filozofii, nauk biologicznych, a także 

specjalistyczne treści kształcenia wspomagające kształtowanie praktycznych 

umiejętności niezbędnych w działaniach opiekuńczo-wychowawczych (m. in. 

umiejętność sporządzania diagnozy pedagogicznej, planowania działań 

wychowawczych w pracy z jednostką i grupą, ewaluacji działalności wychowawczej, 

podejmowania działań o charakterze profilaktycznym). Posiada też kompetencje 

społeczne do współdziałania w grupie, aktywnej pracy w organizacjach, placówkach i 

instytucjach realizujących działania opiekuńczo-wychowawcze.  

Absolwent specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza jest przygotowany do 

pracy – zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej – w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu 

interwencyjnego (np. pogotowia opiekuńcze, policyjne izby dziecka); placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (np. rodzinne domy dziecka, wioski 

dziecięce); placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego (np. domy 

dziecka, placówki wielofunkcyjne, ochotnicze hufce pracy). Posiada też przygotowanie 

pedagogiczne, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 

sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. 

b) Pedagogika resocjalizacyjna 

Absolwent tej specjalności ma uporządkowaną, podstawową wiedzę z zakresu pedago-

giki resocjalizacyjnej, w tym o uczestnikach procesu resocjalizacji, zorientowaną na za-

stosowania praktyczne w działalności resocjalizacyjnej i profilaktycznej. Może on zna-

leźć zatrudnienie w instytucjach publicznych, ośrodkach szkolno-wychowawczych i 

różnego rodzaju placówkach zajmujących się profilaktyką społeczną i rozwiązywaniem 

problemów patologii, np. ośrodkach resocjalizacyjno-wychowawczych dla nieletnich, 

zakładach karnych, straży miejskiej, służbach profilaktyczno-społecznych policji, są-

dach, wojsku, placówkach opiekuńczo-wychowawczych (pogotowia opiekuńcze, ogni-

ska wychowawcze), ośrodkach i poradniach dla osób uzależnionych; szkołach i interna-

tach, administracji rządowej  i samorządowej. 

Program studiów uwzględnia wytyczne Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczy-
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cieli, w części dotyczącej kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela wycho-

wawcy w: młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach so-

cjoterapii, w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, oraz nauczyciela pe-

dagoga w szkołach podstawowych. 

 

9. Absolwent kierunku Pedagogika uzyskuje poziom biegłości językowej B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. 

 

10. Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 

zajęcia wynosi:  

• Specjalność Pedagogika resocjalizacyjna: 90,5 punktów ECTS, co stanowi ponad 50% 

wszystkich punktów ECTS. 

• Specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza: 105 punktów ECTS, co stanowi 

58% wszystkich punktów ECTS. 

 

11.  Liczba punktów ECTS, która jest przypisana do zajęć o charakterze praktycznym 

wynosi: 

• Specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – 120,8 punktu ECTS, co stanowi 

67% wszystkich punktów ECTS. 

• Specjalność Pedagogika resocjalizacyjna – 116,9 punktu ECTS, co stanowi 65% 

wszystkich punktów ECTS. 

 

12. Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi zdobyć, realizując moduły 

kształcenia oferowane w formie zajęć ogólnouczelnianych lub na innym kierunku 

studiów wynosi 14,5 punktu ECTS (w tym co najmniej 5 punktów ECTS w ramach 

zajęć z dziedzin nauk humanistycznych i nauk społecznych): 

• Lektorat języka obcego – 7 punktów ECTS 

• Ochrona własności intelektualnej – 1 punkt ECTS 

• Technologia informacyjna – 2,5 punktu ECTS 

• Skuteczne komunikowanie – 1 punkt ECTS 

• Zarządzanie karierą zawodową – 1 punkt ECTS 

• Zarządzanie stresem/Techniki przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu – 1 punkt 

ECTS 
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• Warsztaty emisji głosu – 1 punkt ECTS 

 

13. Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach przedmiotów podlegających 

wyborowi wynosi 109,5 punktu ECTS, co stanowi 60,5% łącznej liczby punktów 

ECTS. 

• Lektorat języka obcego – 7 punktów ECTS 

• Wychowanie fizyczne – 0 punktów ECTS 

• Seminarium dyplomowe – 11 punktów ECTS 

• Konwersatorium w języku polskim / lub angielskim – 1 punkt ECTS 

• Wykład monograficzny do wyboru – 1,5 punktu ECTS 

• Zarządzanie stresem/Techniki przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu – 1 punkt 

ECTS 

• Przedmioty specjalnościowe (w tym praktyka zawodowa) – 88 punktów ECTS 

 

14.  Kierunek w całości (100% punktów ECTS) przyporządkowany jest do dyscypliny Pe-

dagogika. 

 

15. Opis metod kształcenia 

Na kierunku Pedagogika stosowane są różnorodne metody kształcenia (zarówno w 

formie tradycyjnej, jak i e-learningowej): wykłady (informacyjne, z elementami 

konwersatorium, z prezentacjami multimedialnymi), zajęcia problemowe, zajęcia 

projektowe, zajęcia ćwiczeniowe (ze szczególnym naciskiem na analizowanie 

przypadków), warsztaty, seminaria i inne. Kształcenie przygotowujące do wykonywania 

zawodu nauczyciela w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej obejmuje przygotowanie 

merytoryczne, psychologiczne i przygotowanie pedagogiczne. Treści realizowane w 

ramach poszczególnych modułów i przedmiotów są bezpośrednio skorelowane z 

uczeniem się w działaniu stanowiącym rdzeń przygotowania studentów do 

nauczycielskiej profesji. Przez uczenie się w działaniu rozumie się zarówno zajęcia 

realizowane poza uczelnią – praktykę, jak i realizowane w uczelni – oparte m. in. na 

analizie studiów przypadków, symulacjach oraz design thinking, umożliwiające 

wieloaspektowe zastosowanie poznanej teorii w pragmatyce pedagogicznej. Praktyczne 

umocowanie realizowanego programu umożliwia interdyscyplinarne rekonstruowanie i 

konstruowanie zaproponowanych treści bez sztucznego podziału na dyscypliny/obszary 

wiedzy. Student na każdym etapie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela 

będzie mieć możliwość otrzymania indywidualnego wsparcia ze strony uczelni służące 
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zwiększaniu świadomości w zakresie poziomu dojrzałości i gotowości do pracy w tej 

profesji, co w połączeniu z praktycznością programu studiów pozwoli mu dostrzegać 

komplementarność i celowość procesu kształcenia, w którym uczestniczy i który 

jednocześnie współtworzy. 

 

16. W zakresie wymagań, jakie stawiane są pracom dyplomowym, stosuje się 

postanowienia odpowiednich regulacji dotyczących zarządzania jakością kształcenia. 

 

17. Informacja o praktykach 

Praktyka zawodowa jest ważnym ogniwem kształcenia na kierunku Pedagogika 

o profilu praktycznym. Praktyki zawodowe to konfrontacja zdobytej wiedzy teoretycz-

nej z praktyczną wiedzą związaną z kierunkiem studiów. Praktyki służą nabyciu i roz-

wijaniu umiejętności zawodowych przez obserwację i realizację poszczególnych zadań 

i zajęć, umożliwiają także poznanie organizacji oraz funkcjonowania szkół innych in-

stytucji.  

Praktyka ogólnopedagogiczna oraz specjalizacyjna: obserwacyjna, obserwacyjno-

metodyczna i metodyczna mają na celu przygotowanie studenta do przyszłej pracy pe-

dagogicznej, a w szczególności mają mu umożliwić: 

• konfrontację i uogólnienie zdobytej wiedzy z 

zakresu przedmiotów pedagogicznych i specjalistycznych, 

• hospitację instytucji zajmujących się szeroko 

rozumianą opieką, resocjalizacją i wychowaniem, 

• kształtowanie umiejętności pedagogicznych i 

pomocowych w naturalnych warunkach przyszłej pracy studenta, 

• pogłębienie zainteresowań obraną specjalno-

ścią zawodową oraz zachęcanie do stosowania nowatorskich koncepcji w przyszłej pra-

cy zawodowej, 

• kształtowanie właściwych postaw pedagogicz-

nych i przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej, 

• wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie od-

działywań terapeutycznych, aby jak najlepiej przygotować je do samodzielnej pracy 

zawodowej w zakresie specjalizacji; 

• praktyczne opanowanie metod i technik dzia-

łań zawodoznawczych, 
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• poszerzenie znajomości całokształtu pracy pe-

dagogicznej różnych placówek, w których student będzie odbywać praktykę, 

• przeprowadzenie badań naukowych związa-

nych z przygotowywaną pracą dyplomową. 

 

W ramach praktyki student powinien poznać i wykonać następujące zadania: 

• zapoznać się ze strukturą organizacyjną i za-

sadami funkcjonowania placówek i instytucji, w których odbywają się praktyki, 

• poznać specyfikę, rolę i znaczenie poszcze-

gólnych placówek i instytucji oraz sposoby realizacji przez nie treści programowych, 

• zapoznać się z podstawową dokumentacją i jej 

obiegiem, 

• wdrożyć się do stosowania zdobytej wiedzy 

merytorycznej i metodycznej w praktyce, 

• poznać zadania i obowiązki pracowników in-

stytucji w której student odbywa praktykę, 

• zapoznać się z zasadami i formami współpracy 

ze środowiskami wspomagającymi i oddziałującymi na osoby przebywające w danej 

placówce, 

• towarzyszyć zakładowemu opiekunowi prak-

tyk w trakcie wykonywania przez niego różnego typu zajęć właściwych dla wykonywa-

nego zawodu, a także administracyjnych i pomocowych, 

• wykonywać samodzielnie niektóre czynności 

pod kierunkiem i bezpośrednią opieką zakładowego opiekuna praktyki. 

 

Student odbywający praktykę zobowiązany jest do: 

• zapoznania się z programem praktyk; 

• zgłoszenia się do instytucji, placówki, w której 

będzie odbywał praktykę w terminie wyznaczonym przez osobę kierującą daną placów-

ką lub przez uczelnię; 

• przebywania na terenie instytucji od rozpoczę-

cia praktyki do jej zakończenia w czasie i w godzinach wyznaczonych przez dyrektora 

danej placówki; 
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• sumiennego wykonania zadań wynikających z 

programu praktyki i zadań zleconych przez zwierzchników, dyrektora bądź bezpośred-

niego opiekuna w miejscu praktyki; 

• uczestniczenia w radach pedagogicznych, ze-

braniach i uroczystościach, które odbywają się na terenie placówki, o ile dyrektor wyra-

zi na to zgodę; 

• zachowania dyscypliny pracy, jaka obowiązuje 

wszystkich pracowników placówki; 

• prowadzenia na bieżąco dziennika praktyk pe-

dagogicznych z przedstawieniem w nim własnych spostrzeżeń i uwag oraz potwierdze-

niem realizacji poszczególnych zadań praktyki przez opiekuna w danej placówce, w 

której odbywa praktykę; 

• uzupełniania teczki metodycznej, w której 

gromadzi dodatkowe dokumenty niezbędne do napisania pracy dyplomowej. Każdy do-

kument powinien być szczegółowo opisany; 

• złożenia bezpośrednio po zakończeniu prakty-

ki dziennika praktyk wraz z dodatkową dokumentacją uczelnianemu opiekunowi prak-

tyk, celem zaopiniowania odbytej praktyki oraz dokonania ostatecznego zaliczenia 

praktyki.  

 Podstawą zaliczenia praktyki jest właściwie prowadzony dziennik praktyk pedago-

gicznych wraz z opinią bezpośredniego przełożonego, podpisaną przez dyrekcję pla-

cówki, w której student odbywał praktykę. Praktyki na kierunku Pedagogika wymagają 

starannego przygotowania organizacyjnego. Kwestiami organizacyjnymi zajmuje się 

pracownik Działu Nauczania. Nad prawidłową realizacją praktyk sprawuje opiekę 

uczelniany opiekun praktyk dla danej specjalności, a w danej placówce, w której stu-

dent odbywa praktykę, zakładowy opiekun praktyk.  

Realizacja praktyk odbywa się według przygotowanego wcześniej programu praktyk 

dla każdej ze specjalności obejmującej cały cykl kształcenia. Studenci odbywają prak-

tyki w placówkach, z którymi Uczelnia ma podpisane porozumienia lub w innych pla-

cówkach wskazanych przez studenta. Studenci przed rozpoczęciem praktyk otrzymują 

skierowanie na praktykę i są zobowiązani do rzetelnego odbywania praktyk oraz su-

miennego prowadzenia dziennika praktyk. Z każdej części zrealizowanych praktyk wy-

stawiana jest opinia o praktyce przez zakładowego opiekuna praktyk lub dyrekto-

ra/kierownika danej placówki.  
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Praktyki zawodowe podlegają ocenie poprzez hospitację zajęć przeprowadzonych przez 

opiekuna praktyk studenckich na danej specjalności. Student odbywający praktykę po 

jej zaliczeniu otrzymuje odpowiednią liczbę punktów ECTS, która wykazana jest w 

planie studiów oraz opisie przedmiotu. Nadzór nad aktualnością powyższych danych 

sprawuje pracownik Działu Nauczania odpowiedzialny za praktyki zawodowe. 

 

18.  W roku akademickim 2021/2022 na kierunku Pedagogika planowane jest przyjęcie 75 

studentów studiów  stacjonarnych.  

 

19. Kierunek Pedagogika jest realizowany w PUZ w ramach profilu praktycznego. Kadra 

dydaktyczna legitymuje się doświadczeniem zawodowym, praktycznym, zdobytym 

poza uczelnią wyższą.  

 

20. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, przewidziane w 

programie studiów są prowadzone w warunkach właściwych dla danego zakresu 

działalności zawodowej i w sposób umożliwiający bezpośrednie wykonywanie 

określonych czynności praktycznych przez studentów. 


