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PAŃSTWOWA UCZELNI ZAWODOWA  

we WŁOCŁAWKU 

 

DZIENNIK   PRAKTYKI   ZAWODOWEJ 

PEDAGOGICZNEJ 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………….... 
Imię i nazwisko studenta/słuchacza 

 

…………………………………………………….…………………………………………………….. 
Kierunek, specjalność, specjalizacja/zakres studiów podyplomowych 

 

 

Forma studiów: ............................................................................ Nr albumu ............................................. 

 
 

Profil kształcenia PUZ we Włocławku PRAKTYCZNY 



  

Cele praktyki 

Studia w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, zwanej dalej „Uczelnią” obejmują 
zgodnie z programami kształcenia dla (kierunku, specjalności, specjalizacji, zakresu studiów 
podyplomowych) ………………………........................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 

praktykę zawodową (pedagogiczną), zwaną dalej „praktyką”, dla której zostały określone efekty 
kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 

 Praktyka na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz w zakresie studiów 
podyplomowych ma na celu przygotowanie studenta/słuchacza do przyszłej pracy poprzez poznanie 
całokształtu oddziaływań w danym zakładzie pracy.  

Praktyka zawodowa w szczególności ma umożliwić studentowi/słuchaczowi: 
a) konfrontację i uogólnienie zdobytej wiedzy teoretycznej; 
b) kształtowanie umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie studiowanego 

kierunku/specjalności/specjalizacji/zakresu studiów podyplomowych; 
c) pogłębienie zainteresowań obraną specjalnością zawodową oraz zachęcanie do stosowania 

nowatorskich koncepcji w przyszłej pracy zawodowej; 
d) kształtowanie właściwych postaw i przygotowanie studentów/słuchaczy do przyszłej pracy 

zawodowej; 

e) praktyczne opanowanie metod i technik działań zawodoznawczych; 
f) poszerzenie znajomości całokształtu pracy różnych placówek, w których student/słuchacz będzie 

odbywać praktykę zawodową; 
g) przeprowadzenie badań naukowych związanych z przygotowywaną pracą dyplomową. 
Szczegółowe cele praktyki określa program praktyki dla kierunku, specjalności, specjalizacji, zakresu 
studiów podyplomowych.  

Zadania praktykanta 

W ramach praktyki student/słuchacz powinien: 

a) zapoznać się ze strukturą organizacyjną i zasadami funkcjonowania zakładu pracy; 
b) poznać specyfikę, rolę i znaczenie zakładu pracy;  
c) zapoznać się z zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz 

o ochronie danych osobowych, o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej oraz innymi 
przepisami wewnętrznymi, jeżeli ich znajomość jest niezbędna dla odbycia praktyki zawodowej; 

d) zachować dyscyplinę pracy, jaka obowiązuje wszystkich pracowników zakładu pracy; 
e) wykorzystywać wiedzę teoretyczną, zdobytą w trakcie zajęć dydaktycznych w uczelni; 
f) sumiennie wykonywać zadania wynikające z programu praktyki i zadania zlecone przez 

zakładowego opiekuna praktyki; 
g) prowadzić na bieżąco stosowną dokumentację praktyki; 

 

Dokumentacja i zaliczenie praktyki  

Podstawą zaliczenia praktyki jest właściwie prowadzony Dziennik praktyki wraz z Opinią o praktyce 

zawodowej odbytej przez studenta/słuchacza Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, 
wystawioną przez zakładowego opiekuna praktyki.  

 



  

II SEMESTR 

ZALICZENIE  PRAKTYKI  ZAWODOWEJ  

UCZELNIANY OPIEKUN PRAKTYKI ……………………………..……………………………… 

WARSZTATY OGÓLNOPEDAGOGICZNE* 

 

 

Lp. Instytucje/placówki 
Data 

realizowanej 

praktyki  

Wymiar praktyki 
Podpis prowadzącego 
warsztaty w placówce  

1.    

  

2.    

  

3.    

  

4.    

  

5.    

  

 

 

 

 

 

 

 

*O wyborze placówek decyduje uczelnia 



  

PRAKTYKA ………………………………………………………………………………………………... 
/rodzaj praktyki: obserwacyjna, obserwacyjno-metodyczna, metodyczna/  

W PLACÓWCE ……………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………….  

/nazwa i adres placówki/ 

 

 

 

/pieczątka placówki/ 

 

 

 

STUDENT/SŁUCHACZ ……………………………………………………………………………….... 

NAUCZYCIEL – OPIEKUN………………………………………………………………………………. 

 

 

…………………………………………………………. 

/data i podpis opiekuna dydaktycznego/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* W dalszej części Dziennika Praktyki Pedagogicznej student dołącza dokumentację prowadzoną podczas 

realizowanej praktyki, wskazaną przez uczelnianego i zakładowego opiekuna praktyki. 


