
HARMONOGRAM  ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023 

NA WYDZIALE STUDIÓW EDUKACYJNYCH 

  

3 października 2022 r. Inauguracja roku akademickiego                                       

4 października 2022 r. Dzień Studenta I roku 

I semestr (zimowy)  

1 października 2022 r. – 2 lutego 2023 r. okres zajęć dydaktycznych 

5 października – 30 listopada 2022 r. pierwsza połowa semestru zimowego (na Wydziale 

Studiów Edukacyjnych) 

1 grudnia 2022 r. – 2 lutego 2023 r. druga połowa semestru zimowego (na Wydziale 

Studiów Edukacyjnych) 

23 grudnia 2022 r. - 2 stycznia 2023 r. wakacje zimowe 

6- 19 lutego 2023 r. zimowa sesja egzaminacyjna 

20-26 lutego 2023 r. przerwa międzysemestralna 

27 lutego-5 marca 2023 r. poprawkowa zimowa sesja egzaminacyjna 

  

II semestr (letni)  

27 lutego - 22 czerwca 2023 r. okres zajęć dydaktycznych 

27 lutego – 23 kwietnia 2023 r. pierwsza połowa semestru letniego (na Wydziale 

Studiów Edukacyjnych) 

24 kwietnia – 22 czerwca 2023 r. druga połowa semestru letniego (na Wydziale Studiów 

Edukacyjnych) 

6 – 11 kwietnia 2023 r. wakacje wiosenne 

26 czerwca – 9 lipca 2023 r. letnia sesja egzaminacyjna 

10 lipca - 31 sierpnia 2023 r. wakacje letnie/ okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia 

terenowe, praktyki zawodowe) 

1 - 17 września 2023 r. poprawkowa letnia sesja egzaminacyjna 

 

1. W roku akademickim 2022/2023 ustanawia się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:                           

     3 października 2022 r.(Inauguracja roku akademickiego), 4 października 2022 r.(Dzień Studenta I 

roku), 31 października 2022 r.,2 listopada 2022 r., 2 maja 2023 r.,10 maja 2023 (Dzień Sportu)  

2. W dniu 28 maja 2023 r. nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.  

3. Dni: 3 lutego 2023 r.,23 czerwca 2023 r przeznacza się do dyspozycji wykładowców i studentów 

np. na odrobienie zajęć dydaktycznych 

4. W celu realizacji zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów wprowadza się, co następuje: 

1) 1 lutego 2023 r.(środa) odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na poniedziałek 

2) 26 stycznia 2023 r.(czwartek) i 2 lutego 2023 r.(czwartek) odbędą się zajęcia przewidziane w planie 

zajęć na piątek 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 



H a r m o n o g r a m  p r a k t y k  s t u d e n c k i c h   

 
Studia I stopnia  
(doradztwo zawodowe i personalne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika środowiskowa i 
animacja społeczności lokalnych, resocjalizacja, socjoterapia i promocja zdrowia)  
 
Praktyki realizowane s ą zgodnie z programem studiów w ciągu semestrów (praktyka ciągła). 
 

Studia II stopnia  
(doradztwo zawodowe i personalne, edukacja elementarna i terapia pedagogiczna, pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza i praca z rodziną, poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna, resocjalizacja z elementami 
kryminologii, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zarządzanie oświatą, WPiNP)  
 
Praktyki realizowane s ą zgodnie z programem studiów w ciągu semestrów (praktyka ciągła). 
 

Studia II stopnia – pedagogika specjalna  
(logopedia kliniczna, edukacja i rehabilitacja osób z ASD):  
 

• II rok, logopedia, praktyka l zaliczenie semestr letni - praktyka ciągła, realizowana cały semestr  

• II rok, edukacja i rehabilitacja osób z ASD, 
-  praktyka w przedszkolu: 28.11.22-9.12.22, zaliczenie semestr zimowy  
- praktyka w szkole: 17.04.23-28.04.23, zaliczenie semestr letni  

 
Studia V-letnie PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA  
Rok I, II, III, IV – 20.02.2023 -3.03.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studia V-letnie PEDAGOGIKA SPECJALNA 
 

Rok Nazwa praktyki Miejsce odbywania praktyki dla poszczególnych 
specjalności 

Liczba 
godzin 

Termin 
zaliczenia 

Termin odbywania 

I- wszyscy Praktyka obserwacyjna Placówki systemu oświaty 30 Semestr 
letni 

Ciągła (studenci realizują 
praktykę cały semestr letni) 

II – wszyscy 
Opiekun z: 
Laboratorium 
Pedagogiki  
Specjalnej 

Praktyka kierunkowa 
asystencka w oddziałach 
ogólnodostępnych i 
specjalnych 

Studia stacjonarne:  
 

• ERONI – szkoły dla dzieci z niepełnosprawności ą 
intelektualną w stopniu lekkim  

• logopedia, terapia – we wszystkich szkołach Studia 
niestacjonarne: wszystkie szkoły  
 
Uwaga: logopedia – możliwa praktyka z jednym uczniem 

60 Semestr 
letni 

Ciągła (studenci realizują 
praktykę cały semestr letni) 

III rok  

III rok – 
wszystkie 
specjalności 

Praktyka w zakresie edukacji 
włączającej – placówki 
integracyjne 

Placówki integracyjne 60 Semestr 
letni 

ciągła (studenci realizuj ą 
praktykę cały semestr letni) 

III rok 
ERONI 

Praktyka w przedszkolu 
specjalnym dla dzieci z 
niepełnosprawności ą 
intelektualną 

Przedszkola specjalne dla dzieci z niepełnosprawności ą 
intelektualną 

50 Semestr 
letni 

20.02.23 – 3.03.23 

III rok 
Logopedii 

Praktyka logopedyczna 1  30 Semestr 
letni 

27.02.23 – 3.03.23 

III rok 
terapii 

Praktyka specjalnościowa 1 Placówki systemu oświaty 60 Semestr 
letni 

20.02.23 – 3.03.23 

 
 
 
 
 
 
 
 



Rok Nazwa praktyki Miejsce odbywania praktyki dla poszczególnych 
specjalności 

Liczba 
godzin 

Termin 
zaliczenia 

Termin odbywania 

IV rok 

IV rok – 
wszystkie 
specjalności 

Praktyka w zakresie edukacji 
włączającej - placówki 
ogólnodostępne 

Placówki systemu oświaty 60 Semestr 
letni 

ciągła (studenci realizują 
praktykę cały semestr letni) 

IV rok  
ERONI 

Praktyka w szkole dla uczniów 
z głębszą NI 

Szkoły dla uczniów z głębszą niepełnosprawnością 
intelektualną 

60 Semestr 
letni 

20.02.23 – 3.03.23 

IV rok  
terapii 

Praktyka specjalnościowa 2 Placówki systemu oświaty 60 Semestr 
letni 

20.02.23 – 3.03.23 

IV rok 
logopedii 

Praktyka logopedyczna 2  90 Semestr 
letni 

20.02.23 – 3.03.23; dwa 
tygodnie 60 godz. 
30 godz. – ciągła studenci 
realizują praktykę cały 
semestr letni 

V rok 

V rok  
ERONI 

Praktyka w oddziałach RW  60 Semestr 
letni 

rok 2024 

 


