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I. Cel i zadania praktyki  

Praktyka na specjalności : Komunikacja i Poradnictwo Społeczne ma charakter praktyki zawodowej. Jej 

podstawowym celem jest zweryfikowanie wiedzy teoretycznej w oparciu o obserwacje i analizę funkcjonowania 

jednostek oświatowych, wychowawczych, społecznych  czy kulturalnych w praktyce.  

Do podstawowych zadań studenta w czasie trwania praktyki zaliczyć należy :  

l. Zapoznanie się z zakresami funkcjonowania jednostki organizacyjnej:  

- struktura organizacyjna ( schemat organizacyjny)  

- regulaminy wewnętrzne ( np. regulamin pracy, wynagrodzenia itp. )  

- księga służb, zakresy czynności  

2. Poznanie wpływu komunikacji interpersonalnej na poziom współdziałania uczestników organizacji.  

3.    Obserwacja relacji łączących partnerów komunikacji.  

4. Analiza wpływu efektów funkcjonowania organizacji na zaspokojenie potrzeb lokalnych społeczności, dzieci i 

młodzieży, uczestników itp. 

5. Określenie relacji pomiędzy pracownikami a otoczeniem zewnętrznym organizacji, uczestnikami, podopiecznymi, 

klientami itp.  

6. Zadania szczegółowe:  

- Poznanie systemu komunikacji wewnętrznej (przepływ dokumentów, wydawanie poleceń) 

- Przygotowanie odpowiedzi osobom fizycznym lub instytucjom  

- Udzielanie ustnych wyjaśnień w formie bezpośredniej rozmowy lub rozmowy telefonicznej klientom lub 

interesantom  

- Łagodzenie konfliktów i sytuacji spornych w kontaktach z otoczeniem zewnętrznym organizacji, uczestnikami, 

podopiecznymi, klientami itp.  

- Obserwacja procesów samodoskonalenia pracowników i elementów wzajemnego uczenia 

- Obserwacja współpracy między pracownikami/komórkami wewnątrz organizacji 

 

 

 

II.  Zakres i organizacja praktyki 

Student odbywa praktykę zawodową podczas I roku studiów uzupełniających magisterskich w 

wymiarze: 30 godz. na studiach stacjonarnych / niestacjonarnych oraz podczas II roku studiów 

uzupełniających magisterskich w wymiarze: 30 godz. na studiach stacjonarnych / niestacjonarnych 

 

 



Praktyka powinna odbyć się w następujących jednostkach i organizacjach :  

1. Wybrane podmioty życia społecznego, których zadania mają związek z rozwiązywaniem problemów 

mieszczących się w obszarze pedagogiki.  

 

2. Jednostki niezależne, których działania mają charakter oświatowy, wychowawczy, opiekuńczy, lub w 

inny sposób związane z powyższymi obszarami 

 

 

Przykładowy wykaz jednostek organizacyjnych stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Wybór jednostki 

organizacyjnej pozostawia się studentowi z zastrzeżeniem zawartym w wykazie. 

 

 

III. Dokumentacja praktyki. 

 

  Na dokumentację praktyki składają się: 

 

1. Porozumienie zawarte pomiędzy Uczelnią a jednostką organizacyjną, w której praktyka będzie się 

odbywała.  

    

2. Karta praktyki. 

Wzór karty praktyki stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

             

                3.    Dziennik praktyk 

 

IV. Uwagi końcowe 

 

 

Warunkiem zaliczenia praktyki jest:  

 Wykonanie zadań wynikających z niniejszego Regulaminu  

 Zgromadzenie dokumentacji określonej w Regulaminie, pkt III oraz porozumienia 

 Uzyskanie pozytywnej oceny z jednostki, w której praktyka miała miejsce.  

 Złożenie dokumentacji z praktyki u opiekuna bezpośrednio po zakończeniu praktyki.  

Ostatecznego zaliczenia praktyki dokonuje Opiekun Praktyk.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zał. Nr 1 

 

Wykaz 

rodzajów jednostek organizacyjnych, w których studenci  studiów uzupełniających 

magisterskich powinni odbyć praktykę zawodową: 

1. Biblioteki i czytelnie (samodzielne jednostki, nie będące integralną częścią jednostek oświatowych) 

2. Biura pośrednictwa pracy 

3. Centrum Kształcenia Ustawicznego 

4. Domy dziecka 

5. Domy Kultury, miejskie ośrodki kultury, CKiSz w Kaliszu 

6. Domy Opieki Społecznej, zakłady opiekuńcze 

7. Świetlice socjoterapeutyczne, socjalne itp. 

8. Internaty; bursy szkolne 

9. Fundacje i stowarzyszenia charytatywne 

10. OHP 

11. Ośrodki doradztwa zawodowego 

12. Ośrodki pomocy społecznej 

13. Ośrodki szkolno - wychowawcze 

14. Pogotowie opiekuńcze 

15. Polski Komitet Pomocy Społecznej 

16. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

17. Schroniska młodzieżowe 

18. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Bank Chleba" 

 

 

Uwaga: Wykaz ma charakter przykładowy, otwarty. W przypadku propozycji odbycia praktyk w innej 

jednostce, propozycje te należy uzgodnić z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk 

 


