
dr Małgorzat Krawczyk-Blicharska  
Instytutowy Opiekun Praktyk 

 

INSTRUKACJA  DOTYCZ ĄCA  STUDENCKIEJ PRAKTYKI  ZAWODOWEJ  

ŚRÓDROCZNEJ 25 godz. 

 (25 godzin w III semestrze, 25 godz. w IV semestrz e) 

 

Kierunek: PEDAGOGIKA 
Specjalno ść: DORADZTWO  ZAWODOWE  I  PERSONALNE  
studia stacjonarne, II rok I stopnia, rok akademick i 2014/2015 
 
Student otrzymuje: 

1) 2 egz. umowy zlecenia z zewnętrznym opiekunem praktyk (lub 2 egz. umowy 

porozumienia; lub 2 egz. umowy zlecenia z zewnętrznym opiekunem praktyk + 2 egz. 

umowy porozumienia;) 

2) 4 złączniki do umowy zlecenia z zewnętrznym opiekunem praktyk: 

- załącznik nr 1 lista studentów skierowanych na praktykę 

      - załącznik nr 9 rachunek do umowy z  zewnętrznym opiekunem praktyk 

           - załącznik nr 15 KARTA INFORMACYJNA O PRZEBIEGU PRAKTYKI 
                                    ZAWODOWEJ 
       3) Program praktyk (ogólny) (załącznik nr 1 do instrukcji) 

       4) Wykaz miejsc, gdzie może być realizowana praktyka (załącznik nr 2 do instrukcji) 

Po podpisaniu umowy i zako ńczeniu praktyki zawodowej student zwraca do 

Instytutowego Opiekuna Praktyk Zawodowych – Dr Małg orzaty Krawczyk-Blicharskiej 

nast ępuj ące dokumenty: 

1) 1 egz. podpisanej umowy zlecenia z zewnętrznym opiekunem praktyk (lub 1 egz. 

umowy porozumienia; lub 1 egz. umowy zlecenia z zewnętrznym opiekunem praktyk 

+ 1 egz. umowy porozumienia;) 

2) 1 egz. wypełnionego rachunku do umowy z  zewnętrznym opiekunem praktyk 

(podpisany w 2 miejscach przez zewnętrznego opiekuna praktyk)!! Załącznik nr 9 

3) Wypełniony i podpisany Załącznik nr 15 KARTA INFORMACYJNA O PRZEBIEGU  

PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

4) Program praktyk opracowany przez zewnętrznego opiekuna praktyk 

* Zewnętrzny opiekun praktyk zobowi ązany jest przygotowa ć program praktyk 
uwzgl ędniaj ący realizacj ę 100 godzin zaj ęć i charakter placówki realizuj ącej praktyk ę. 
* Student odbywaj ący praktyk ę zobowi ązany jest do posiadania IDENTYFIKATORA!!  
* Student odbywaj ący praktyk ę zobowi ązany jest do prowadzenia dziennika praktyk!! 
* Student odbywaj ący praktyk ę musi posiada ć aktualne ubezpieczenie OC i NW!! 
 
ZALICZENIE  PRAKTYK  ZAWODOWYCH  I  WPIS  DO  INDEK SU  ODBĘDZIE  
SIĘ  w  Instytucie Pedagogiki i Psychologii w Kielcach , pok. 125 
 ul. Krakowska  11  
III sem. w dniu 30.01.2015 r.  
IV sem. w dniu 18.06.2015 r.  


