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Na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM praktykę uważamy za jedno z najważniejszych
doświadczeń w procesie kształcenia szeroko rozumianych kadr pedagogicznych. W toku studiów
pierwszego i drugiego stopnia studenci przechodzą przez dwa cykle praktyk: zawodowe i
pedagogiczne (ściśle związane z uzyskaniem przygotowania pedagogicznego). Podczas praktyk
studenci mają możliwość zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w kontrolowanych
warunkach, porównywalnych do warunków pracy zawodowej, co pozwala na odpowiedzialne
przygotowanie się do podjęcia roli zawodowej pedagoga. Studenci zapoznają się z siecią
placówek charakterystycznych dla studiowanych przez nich specjalności, mają szanse poznać
wymagania i potrzeby klientów, a także zdobyć kompetencje praktyczne i narzędzia konieczne
do pracy z nimi. Czas praktyk stanowi często inspirację do dalszego szkolenia. Praktyki stanowią
najważniejsze i najpełniejsze doświadczenie zawodowe w całym programie studiów. Ich
zasadniczym celem jest zintegrowanie nabytej w trakcie studiów wiedzy i jej skonfrontowanie z
rzeczywistością wychowawczą, opiekuńczą, profilaktyczną i resocjalizacyjną.
W niniejszym przewodniku znajdziesz najważniejsze informacje o praktykach na
Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM.
Koordynatorzy i opiekunowie praktyk
Nad całością praktyk na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM czuwa Pełnomocnik Dziekana
ds. Praktyk Studenckich, którym jest dr Agnieszka Barczykowska. Przebiegiem praktyk na
poszczególnych specjalnościach zajmują się koordynatorzy praktyk. Ich listę znajdziesz na
stronie domowej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w <NIEZBĘDNIKU STUDENTA> w
zakładce <PRAKTYKI>. Koordynatorzy na specjalnościach organizują pracę opiekunów praktyk
dla poszczególnych grup studentów. Do zadań Twojego opiekuna praktyk należy:
zorganizowanie spotkania, na którym omówi placówki, w których realizowana będzie praktyka,
wskaże zadania do realizacji w czasie jej trwania, wyda dokumenty, w razie potrzeby skieruje do
odpowiedniej placówki lub pomoże znaleźć miejsce na praktykę. Po zakończeniu praktyki
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opiekun rozlicza praktykę, ocenia ją i dokonuje wpisu do indeksu. Kontaktuj się opiekunem
praktyki, jeśli masz problemy w czasie jej trwania.
Praktyki pedagogiczne i zawodowe
Na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM studenci realizują dwa rodzaje praktyk: pedagogiczne
i zawodowe. Praktyki pedagogiczne to te, które odbywają się w instytucjach tworzących
system oświaty. Możesz je zrealizować w: przedszkolu, szkole, placówce światowowychowawczej, placówce kształcenia ustawicznego, placówce kształcenia praktycznego, w
ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego, placówkach artystycznych, poradniach
psychologiczno-pedagogicznych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, bursach, internatach,
zakładach kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Dzięki praktykom pedagogicznym uzyskasz
przygotowanie pedagogiczne, które mocno poszerzy perspektywy znalezienia pracy w zawodzie
po studiach. Praktyki zawodowe realizujemy w placówkach związanych ze specjalnością. Listę
przykładowych

instytucji

do

praktyk

zawodowych

i

pedagogicznych

znajdziesz

w

<NIEZBĘDNIKU STUDENTA>.
PAMIĘTAJ!

Przed

każdą

praktyką

musisz

zaliczyć

PRZYGOTOWANIE

DO

PRAKTYKI, czyli być obecnym na spotkaniach z opiekunem praktyki, na których dowiesz się
gdzie i jaką praktykę masz zrealizować i jakie zadania w jej ramach stoją przed Tobą.
Przygotowanie do praktyki jest wpisane w plan zajęć.
Jeśli jesteś studentem I roku II stopnia Twoja „przygoda” z praktykami zacznie się w
semestrze letnim pierwszego roku. Wykorzystaj ten czas na sprawdzenie czy w czasie studiów I
stopnia uzyskałeś przygotowanie pedagogiczne (świadczy o nim odpowiedni zapis w
suplemencie). Jeśli NIE, możesz je uzupełnić w ramach dobrowolnych, odpłatnych
Dodatkowych Usługach Edukacyjnych. Na początku listopada zaprosimy Cię na spotkanie w
tej sprawie.
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Terminy
Praktyki pedagogiczne i zawodowe rozłożone zostały na cały cykl kształcenia. Na większości
specjalności wpisują się one w schemat przedstawiony w poniższej tabeli i obejmują 210 godzin.
Jeśli jesteś studentem jednej z edukacji elementarnych lub wychowania przedszkolnego i
nauczania początkowego będziesz realizować wyłącznie praktyki pedagogiczne i będzie ich 240
godzin. Nieco inny program praktyk będzie Cię obowiązywał również wówczas, gdy jesteś
studentem edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. O dokładnych
terminach praktyk grupy na specjalności poinformuje Cię opiekun praktyki.
Tabela nr 1. Terminy i rodzaje praktyk na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM
Rok studiów

Termin przygotowania do
praktyki

Termin praktyki

Rodzaj praktyki

Studia I stopnia
I rok I st

II rok I st.

III rok I st.

Koniec semestru letniego

Czerwiec – wrzesień

(maj/czerwiec)

(50 godzin)

Koniec semestru letniego

Czerwiec

(maj/czerwiec)

(60 godzin)

Koniec semestru letniego

Część I – II połowa września (50

(maj/czerwiec)

godzin)
Część

II

Praktyka pedagogiczna

Praktyka zawodowa

–

luty/marzec

Praktyka pedagogiczna

(50

godzin)
Studia II stopnia
I rok II st.

Koniec semestru letniego

-

-

Październik – maj

Praktyka zawodowa

(maj/czerwiec)
II rok II st.

-

(100 godzin)

Gdzie szukać informacji i dokumentów
Na stronie domowej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w NIEZBĘDNIKU STUDENTA
znajdziesz zakładkę PRAKTYKI. Znajdują się w niej regulaminy, dokumenty, informacje o
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opiekunach, instytucjach i ważnych terminach, a także oferty placówek, które chętnie przyjmą
Cię na praktykę. Zawsze możesz zapytać swojego opiekuna lub koordynatora na specjalności.
Pomocą służy również pełnomocnik.
PAMIĘTAJ! KTO PYTA NIE BŁĄDZI!
 POWODZENIA!!! 
Dr Agnieszka Barczykowska
/Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich /
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