
WYDZIAŁOWY REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH 

(praktyki pedagogiczne zawodowe, praktyki pedagogiczne przedmiotowe z chemii) 

 

Podstawy prawne: 

1. Rozporządzenie Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela 

2. Zarządzenie nr 12/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie organizacji 

i finansowania w Uniwersytecie Gdańskim praktyk zawodowych, w tym praktyk przygotowujących do 

wykonywania zawodu nauczyciela, oraz praktyk nieobowiązkowych 

 

 

Celem praktyk pedagogicznych jest przygotowanie studentów do wykonywania zawodu 

nauczyciela chemii (w rozumieniu Karty Nauczyciela) 

 

 

1. Studenci zobowiązani są do odbycia 150 godzin praktyk pedagogicznych zgodnie z 

programem Modułu kształcenia nauczycielskiego. 

2. Ogólny harmonogram praktyk pedagogicznych dla studentów studiów pierwszego i drugiego 

stopnia zawarte są w Tabeli 1 i  Tabeli 2. 

 

 

Tabela 1. 

Harmonogram praktyk pedagogicznych studentów realizujących moduł kształcenia 

nauczycielskiego od I stopnia kierunku Chemia 

studia pierwszego stopnia 

rok 

studiów 

semestr 

studiów 

liczba godzin 

praktyki 
uwagi 

II 4 30 
śródroczna praktyka pedagogiczna zawodowa  

studia drugiego stopnia 

rok 

studiów 

semestr 

studiów 

liczba godzin 

praktyki 
uwagi 

I 2 60 wakacyjna praktyka przedmiotowa z chemii 

(odbywana we wrześniu) 

I 2 45 
śródroczna praktyka przedmiotowa z chemii 

II 3 15 śródroczna praktyka przedmiotowa z chemii 

 

 

 

 



Tabela 2 

Harmonogram praktyk pedagogicznych studentów realizujących moduł kształcenia od II 

stopnia kierunku Chemia 

rok 

studiów 

semestr 

studiów 

liczba godzin 

praktyki 
uwagi 

I 2 60 
praktyka przedmiotowa z chemii 

II 

3 30 praktyka pedagogiczna zawodowa 

4 
45 praktyka przedmiotowa z chemii 

15 praktyka przedmiotowa z chemii 

 

3. Szczegółowe harmonogramy praktyk będą umieszczane na stronie Wydziału Chemii  

w zakładce dotyczącej praktyk pedagogicznych. 

4. Studenci samodzielnie nawiązują kontakt z wybraną szkołą. Do końca terminu 

wyznaczonego przez Kierownika praktyk pedagogicznych przedkładają mu wypełniony  

i opieczętowany przez Dyrektora Szkoły druk prośby o przyjęcie na praktykę oraz podpisane 

przez szkołę dwa formularze Porozumienia ws prowadzenia praktyk zawodowych 

przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, które są podstawą do sporządzenia 

skierowania studenta na praktykę. 

Wyjątkiem są sytuacje, w których praktyki pedagogiczne są organizowane bezpośrednio przez 

Wydział Chemii i odbywają się pod opieką pracownika Wydziału Chemii we wskazanej przez 

niego szkole. 

5. Studenci udają się na praktykę na podstawie imiennego skierowania wydanego przez 

Wydział Chemii. 

6. Studenci skierowani na praktyki są ubezpieczeni przez UG od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

7. Przed rozpoczęciem praktyk student jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem 

praktyk  oraz zakresem zadań koniecznych do wykonania w trakcie odbywania praktyki 

umieszczonych w dokumentach przedstawiających organizację praktyki pedagogicznej 

zawodowej i przedmiotowej, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu. 

8. Praktyką studenta w szkole kieruje wyznaczony przez dyrektora szkoły nauczyciel: szkolny 

opiekun praktyk (organizuje on harmonogram zajęć studentów, dba o merytoryczny, 

metodyczny i wychowawczy poziom tych zajęć, zatwierdza scenariusze zajęć praktykantów do 

realizacji, hospituje te zajęcia, omawia i ocenia każde zajęcia, ułatwia dostęp do środków 



dydaktycznych, znajdujących się w szkole, wypełnia dokumentację poświadczającą osiągnięcie 

przez studentów odpowiednich efektów uczenia się). 

9. Studenci są zobowiązani do przebywania w szkole podczas każdego dnia praktyki  

w wymiarze godzin ustalonym przez szkolnego opiekuna praktyki. 

10. Nadzór dydaktyczno-wychowawczy nad praktyką sprawuje nauczyciel akademicki – 

Kierownik praktyk pedagogicznych, który ma prawo do hospitowania zajęć prowadzonych 

przez studentów. 

11. Studentom nie przysługuje wynagrodzenie za odbywanie praktyk pedagogicznych. 

12. Wszelkie trudności w realizacji praktyki powinny być natychmiast zgłaszane Kierownikowi 

praktyk pedagogicznych.  

13. Podstawą zaliczenia danej praktyki pedagogicznej jest odbycie praktyki w szkole lub innej 

placówce oświatowej zgodnie ze szczegółowym opisem organizacji danej praktyki 

pedagogicznej. Opis  praktyki pedagogicznej zawodowej stanowi załącznik nr 1 niniejszego 

Regulaminu, natomiast opis  praktyki pedagogicznej przedmiotowej stanowi załącznik nr 2 

niniejszego Regulaminu. 

14. Po zakończeniu praktyki studenci są zobowiązani do przedłożenia Kierownikowi praktyk 

pedagogicznych w terminie do dwóch tygodni dokumentów wskazanych w szczegółowym opis 

właściwej praktyki pedagogicznej. 

15. Działalność zawodowa studenta pracującego w szkole może na jego wniosek zostać 

zaliczona jako praktyka pedagogiczna. Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie 

wykonywanej pracy stanowi załącznik nr 3. Warunkiem zwolnienia studenta z obowiązku 

odbycia danej praktyki pedagogicznej jest spełnienie przez studenta wymogów określonych w 

standardzie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

17. W uzasadnionych przypadkach student może uzyskać zgodę Prodziekana ds Studenckich i 

Kształcenia na przedłużenie terminu zaliczenia danej praktyki pedagogicznej. Stosowny 

wniosek w tej sprawie stanowi załącznik nr 4. 

18.  Przed dokonaniem zaliczenia praktyk pedagogicznych Kierownik praktyk lub prowadzący 

przedmiot Omówienie praktyk zawodowych ma prawo do wezwania studentów w celu 

szczegółowego omówienia przebiegu praktyki. 


