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Regulamin praktyk pedagogicznych 
dla studentów jednolitych studiów magisterskich 

na kierunku Filozofia  
 

oraz innych kierunków studiów  
spoza kierunku Filozofia 

 
dla dodatkowej specjalno ści nauczycielskiej: 

Przyroda 
 
 

 

Postanowienia ogólne 

 

I 

Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują w roku akademickim 2009/2010. 

 

II 

Regulamin określa zasady, warunki organizacji i przebiegu praktyk pedagogicznych w zakre-

sie specjalności dodatkowej – nauczanie przedmiotu „przyroda” lub przedmiotów/ścieŜek 

międzyprzedmiotowych zbliŜonych na II, III i/lub IV etapie edukacyjnym dla studentów stu-

diów jednolitych kierunku filozofia specjalność: filozofia przyrody oŜywionej, filozofia przyrody 

nieoŜywionej oraz filozofia teoretyczna, prawa i obowiązki organizatorów i uczestników prak-

tyk oraz zasady ich zaliczania. Określa równieŜ zasady odbywania praktyk pedagogicznych 

w zakresie specjalności dodatkowej dla studentów ww. kierunku studiów i specjalności.  

 

III 

Praktyki pedagogiczne w zakresie specjalności dodatkowej obejmują łącznie 60 godzin. 

 

IV 

1. Praktyki pedagogiczne w zakresie specjalności dodatkowej – przedmiot przyroda dla 

studentów specjalności filozofia przyrody oŜywionej i filozofia przyrody nieoŜywionej 

oraz filozofia teoretyczna, zwane dalej praktykami, obejmują: 

a) praktyki ciągłe, 

b) praktyki śródroczne. 
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2. Praktyki ciągłe realizowane są w miesiącu grudniu 2009 r. lub styczniu i lutym 2010 r. 

3. W uzasadnionych przypadkach Dziekan na wniosek studenta moŜe wyznaczyć inny 

termin odbywania praktyk ciągłych. 

4. Praktyki śródroczne w roku akademickim 2009/2010 realizowane są na IV i V roku 

studiów, odpowiednio na 8 i 10 semestrze studiów jednolitych. 

 

V 

1. Student odbywa praktyki na podstawie pisemnego oświadczenia o woli odbywania 

praktyk przedłoŜonego Dziekanowi. 

2. Oświadczenie studenta moŜe być cofnięte tylko w uzasadnionych przypadkach za 

zgodą Dziekana. 

3. Praktyki podlegają zaliczeniu. 

4. Zaliczenie praktyk jest warunkiem koniecznym zaliczenia studiów i przystąpienia do 

egzaminu dyplomowego oraz podjęcia dalszego kształcenia na studiach dopełniają-

cych w specjalności nauczycielskiej. 

 

VI 

Do obowiązków studenta, w związku z odbywaniem praktyk naleŜy w szczególności: 

1. Zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu. 

2. Aktywne uczestniczenie w praktykach oraz właściwe wywiązywanie się z obo-

wiązków nałoŜonych przez opiekuna. 

3. Przestrzeganie obowiązujących w danej szkole, w której student odbywa praktyki, 

zasad prawidłowej organizacji pracy. 

4. Prowadzenie właściwej dokumentacji praktyk. 

 

VII 

1. Prawidłowy przebieg praktyk nadzorują: 

a) uczelniany opiekun praktyk, 

b) szkolny opiekun praktyk. 

2. Uczelnianego opiekuna praktyk powołuje Rada Wydziału. 

3. Uczelniany opiekun praktyk odpowiada za realizację praktyk zgodnie z programem 

praktyk, a takŜe za organizowanie spotkań informacyjnych ze studentami dotyczą-

cych zasad odbywania i prowadzenia dokumentacji praktyk. 

4. Uczelniany opiekun praktyk jest uprawniony do hospitacji zajęć prowadzonych przez 

studenta w ramach praktyk. Student jest zobowiązany do udzielenia opiekunowi 

wszelkich niezbędnych informacji umoŜliwiających przeprowadzenie hospitacji. 
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5. Uczelniany opiekun praktyk zalicza praktyki poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu 

w indeksie oraz karcie okresowych osiągnięć studenta. 

6. Naruszenie zasad odbywania i prowadzenia dokumentacji praktyk moŜe stanowić 

podstawę odmowy zaliczenia praktyk przez uczelnianego opiekuna praktyk. 

 

Praktyki ci ągłe 

 

VIII 

Student odbywa praktyki ciągłe w szkole na podstawie pisemnej zgody dyrektora szkoły, w 

której ma odbywać praktyki. Student samodzielnie wybiera szkołę jako miejsce praktyk, uzy-

skuje zgodę dyrektora oraz przekazuje ją uczelnianemu opiekunowi praktyk, który dostarcza 

ją do Działu Toku Studiów w miesiącu grudniu na IV i V roku studiów, odpowiednio na 8 i 10 

semestrze studiów jednolitych (przed rozpoczęciem praktyk). Zgoda powinna zawierać adres 

szkoły, dokładny okres trwania praktyk oraz imię i nazwisko (wyznaczonego przez dyrektora) 

szkolnego opiekuna praktyk. 

 

IX 

1. Praktyki ciągłe odbywają się w wymiarze 30 godzin i obejmują: 

a) min. 10 godzin hospitacji zajęć przez studenta, 

b) min. 15 godzin samodzielnie przeprowadzonych zajęć, w tym min. 12 godzin z 

przedmiotu przyroda lub z przedmiotu pokrewnego (lekcji o tematyce wyraźnie 

przyrodniczej). W pozostałym wymiarze z innych – pokrewnych tematycznie – 

przedmiotów, zajęć lub ścieŜek edukacyjnych. 

2. Hospitacje, o których mowa w p. 1a), powinny obejmować udział w zajęciach przed-

miotu przyroda lub przedmiotu pokrewnego w wymiarze nie mniejszym niŜ 8 godzin. 

W pozostałym wymiarze praktyk student uczestniczy w innych – pokrewnych tema-

tycznie – przedmiotach, zajęciach lub ścieŜkach edukacyjnych, a takŜe w pozalekcyj-

nym Ŝyciu szkoły. 

3. Student, prowadząc samodzielnie zajęcia, o których mowa w p. 1b), realizuje tematy 

lekcyjne ustalone przez szkolnego opiekuna praktyk w oparciu o rozkład materiału 

nauczania nauczyciela. 

4. W czasie odbywania praktyk student, w ramach obowiązków określonych w p.1a), 

jest zobowiązany do: 

a) zapoznania się z obowiązującym w szkole programem nauczania z przedmio-

tu przyroda, 

b) zapoznania się z podręcznikami, literaturą pomocniczą do nauki przedmiotu 

przyroda, innymi pomocami naukowymi do nauczania tego przedmiotu, 
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c) zapoznania się z metodami nauczania przedmiotu przyroda. 

d) odbywania konsultacji ze szkolnym opiekunem praktyk w odniesieniu do ho-

spitowanych i prowadzonych zajęć. 

 

X 

1. Zaliczenie praktyk następuje po przedstawieniu przez studenta uczelnianemu opie-

kunowi praktyk kompletnej dokumentacji przebiegu praktyk (dzienniczek praktyk, 

konspekty z hospitowanych zajęć oraz konspekty wszystkich samodzielnie przepro-

wadzonych lekcji o róŜnych tematach). 

2. Student jest zobowiązany do przedłoŜenia uczelnianemu opiekunowi praktyk doku-

mentacji praktyk w terminie nie późniejszym niŜ 4 tygodnie od dnia zakończenia prak-

tyk. 

3. Podstawą zaliczenia jest: 

a) przedstawienie przed uczelnianym opiekunem praktyk ww. dokumentacji oraz 

ustnego sprawozdania z odbytych praktyk, 

b) pozytywna pisemna opinia oraz ocena (propozycja stopnia) szkolnego opie-

kuna praktyk, zawarte w dzienniczku praktyk. 

4. Praktyki ciągłe kończą się zaliczeniem na ocenę wystawioną przez uczelnianego 

opiekuna praktyk. 

 

Praktyki śródroczne 

 

XI 

Praktyki śródroczne odbywają się na podstawie zgody na prowadzenie takich praktyk przez 

dyrektora szkoły, w której mają się odbywać. 

 

XII 

1. Praktyki śródroczne odbywają się w wymiarze 30 godzin. Szczegółowy rozkład zajęć 

w ramach praktyk ustala uczelniany opiekun praktyk. 

2. Praktyki śródroczne polegają na hospitacji zajęć (min. 10 godz.) z przedmiotu przyro-

da lub z przedmiotów pokrewnych, prowadzonych przez nauczycieli i studentów, oraz 

na ich omówieniu i zapoznaniu się z dokumentacją szkolną. 

3. Zajęcia, o których mowa w p. 2., mogą być hospitowane przez grupę studentów nie 

większą niŜ 10 osób. 

4. W hospitacjach uczestniczy uczelniany opiekun praktyk oraz szkolny opiekun praktyk. 
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XIII 

Studenci po zakończeniu kaŜdej hospitacji zobowiązani są do uczestniczenia w rozmowie z 

uczelnianym oraz szkolnym opiekunem praktyk w celu omówienia i oceny hospitowanych 

zajęć. Szczegółowy zakres rozmowy ustala uczelniany opiekun praktyk. 

 

XIV 

Zaliczenie praktyk śródrocznych (bez oceny) następuje na podstawie czynnego uczestnictwa 

studenta w wyznaczonych w  regulaminie rodzajach zajęć praktyk nauczycielskich. 

 

 

Przepisy ko ńcowe 

 

XV 

Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem zatwierdzenia przez Prorektora ds. Dydaktyki i Wycho-

wania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: dr Andrzej Zykubek. 
 
 
 
 
Lublin, 13 października 2009 r. 


