
 
 

 
 

REGULAMIN PRAKTYK  

specjalność RESOCJALIZACJA 

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 719/2012/2013 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej    

z dnia 23 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacji 

studenckich praktyk zawodowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-

Białej oraz działając na podstawie art. 66 w zw. z art. 166 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.): 

 

Przed przystąpieniem studentów do praktyk, Opiekun praktyk zawodowych organizuje na 

terenie Uczelni, przed rozpoczęciem praktyk, SZKOLENIE W ZAKRESIE 

ORGANIZACJI I WARUNKÓW PROWADZENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH.   

Program szkolenia obejmuje:  

-     zapoznanie studentów z zasadami organizacji praktyk w ATH,  

-     zapoznanie studentów z ich obowiązkami i prawami podczas odbywania praktyki,   

- zapoznanie studentów z ogólnymi zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz ochrony informacji  niejawnej (organizowane Szkolenie BHP),  

- poinformowanie  studentów o konieczności posiadania ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności  cywilnej, jak również, jeśli tego 

wymaga zakład pracy, posiadania odpowiednich badań lekarskich, 

- poinformowanie o obowiązku zgłaszania opiekunowi lub osobie odpowiedzialnej za 

opiekę w zakładzie pracy wszelkich zauważonych zagrożeń dla życia lub zdrowia. 

 

Fakt odbycia szkolenia, o którym mowa, studenci potwierdzają w oświadczeniu.  

 

1. Podstawą do odbycia przez studenta praktyki zawodowej jest Porozumienie w sprawie 

organizacji i prowadzenia studenckich praktyk zawodowych (Załącznik nr 11) zawarte 

pomiędzy Akademią Techniczno-Humanistyczną i zakładem pracy, w którym będą się 

odbywać praktyki zawodowe. Porozumienie to nakłada na zakład pracy obowiązek 

zapoznania studentów, przed rozpoczęciem praktyk zawodowych, z zakładowym 

regulaminem pracy, z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o ochronie 

informacji niejawnej, jak również obowiązek przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego. 

Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera Dziekan Wydziału, na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora ATH.  
 

2. Studenckie praktyki zawodowe realizowane są: na podstawie Skierowania   (Załącznik 

nr 12) w wybranym przez studenta zakładzie pracy, wcześniej zatwierdzone przez 

opiekuna praktyk zawodowych. 
 

3. Jeśli student udokumentuje doświadczenie zawodowe lub prowadzenie działalności, które 

odpowiada celom i programowi praktyki, wówczas praktykę zawodową w okresie nie 

krótszym niż czas praktyki określony w wytycznych Senatu ATH, można uznać za 

zaliczoną. Student zobowiązany jest dostarczyć Opiekunowi praktyk stosowne 

Zaświadczenie z pracy. 
 

4. Praktyka powinna przebiegać w następujących etapach:  

 w pierwszym dniu praktyki student zobowiązany jest do osobistego zgłoszenia się do 

dyrektora placówki, 



 
 

 

 następnie kierownictwo placówki wyznacza opiekuna studenta na czas trwania praktyki, 

 na początku praktyki opiekun, w oparciu o niniejszy program, ustala wraz ze 

słuchaczem szczegółowy plan praktyki, wyznaczając mu i przydzielając konkretne 

zadania na każdy dzień pobytu w placówce, 

 w trakcie odbywanej praktyki należy uwzględnić charakter i specyfikę danej placówki 

oraz ewentualne sugestie praktykanta, wynikające z jego osobistych zainteresowań 

i możliwości. 

 

5. PRAKTYKA PEDAGOGICZNA JEST OBOWIĄZKOWA i TRAKTOWANA JAKO 

PRZEDMIOT ZALICZANY wg REGULAMINU STUDIÓW i w TERMINACH 

OBOWIĄZUJĄCYCH w DANYM SEMESTRZE. 
 

1. A. Praktyka na specjalności RESOCJALIZACJA powinna być zrealizowana w toku 

studiów w wymiarze 270 godzin, w ramach praktyki śródrocznej i ciągłej (zgodnie 

z dokumentem ORGANIZACJA PRAKTYK_schemat) 

 II semestr - student realizuje śródroczną praktykę pedagogiczno–psychologiczną 

o charakterze hospitacyjno-asystenckim. Praktyka ta jest realizowana w wymiarze 

30 godz. we wskazanych placówkach:  

 5 godz. – poradnia psychologiczno-pedagogiczna;  

 5 godz. – placówka opiekuńczo-wychowawcza (Dom Dziecka, Dom Małego 

Dziecka, świetlica środowiskowa);  

 20 godz. – Policyjna Izba Dziecka lub Zakład Karny, Pogotowie Opiekuńcze. 

 III semestr - student realizuje śródroczną praktykę resocjalizacyjną o charakterze 

hospitacyjno-asystenckim w wymiarze 60 godz. we wskazanych placówkach: 

 15 godz. – Zakład Karny lub Zakład Poprawczy;  

 15 godz. – Pogotowie Opiekuńcze;  

 15 godz. – Świetlica Socjoterapeutyczna lub Ośrodek Kuratorski, Schronisko 

dla Nieletnich;  

 15 godz. – Świetlica Środowiskowa lub Ośrodek Terapii Uzależnień, Areszt 

Śledczy;  

 po III semestrze - student realizuje praktykę resocjalizacyjną śródroczną 

o charakterze metodycznym. Obejmuje ona realizację 60 godzin w IV semestrze, w 

wybranych placówkach: Zakład Karny, Zakład Poprawczy, Schronisko dla Nieletnich, 

Ośrodek Socjoterapeutyczny, Ośrodek Terapii Uzależnień, Ośrodek Kuratorski, 

Pogotowie Opiekuńcze, Świetlica Środowiskowa, Świetlica Socjoterapeutyczna, 

Areszt Śledczy, Sąd Okręgowy, Sąd Rejonowy itp. – 4 wybrane placówki; 

 semestr IV/V – praktyka wakacyjna oraz wrzesień-grudzień – student realizuje 

praktykę resocjalizacyjną ciągłą o charakterze metodycznym (prowadzenie zajęć) w 

wymiarze 120 godzin (wpis w sem. V). Praktykę odbywa on w wybranych 

placówkach: Zakład Karny, Zakład Poprawczy, Schronisko dla Nieletnich, Ośrodek 

Socjoterapeutyczny, Ośrodek Terapii Uzależnień, Ośrodek Kuratorski, Pogotowie 

Opiekuńcze, Świetlica Środowiskowa, Świetlica Socjoterapeutyczna, Areszt Śledczy, 

Sąd Okręgowy, Sąd Rejonowy itp. – 4 wybrane placówki; 
 

Nie ma możliwości realizowania mniejszej ilości godzin praktyk niż podane powyżej.  

 

Za niewłaściwe wywiązywanie się z powierzonych zadań bądź rażące zaniedbanie 

obowiązków student może zostać relegowany z placówki praktyk 



 
 

 

 
6. Dokumentacja praktyki:  

 

 Podstawą dokumentacji praktyki pedagogicznej jest systematyczne prowadzenie przez 

słuchacza Karty przebiegu praktyki (Załącznik nr 13) resocjalizacyjnej, w której powinna 

być odzwierciedlona jego codzienna praca jako praktykanta wraz z Arkuszem obserwacji 

(Załącznik nr 14 i 15). Samodzielnie prowadzone działania student  prowadzi w oparciu 

o wspólnie przygotowany z Opiekunem praktyk Scenariusz (Załącznik nr 18).  

 

7. Warunki zaliczania praktyk studenckich 

 

Po zakończeniu praktyki, Opiekun w placówce wpisuje do wypełnionej uprzednio 

przez słuchacza Karty opinii o studencie (Załącznik nr 16, 17, 19) odbywającym praktykę 

w  placówce opisową ocenę o przebiegu praktyki oraz dokonuje krótkiej charakterystyki 

postawy praktykanta (opinia) oraz oceny w skali szkolnej. Słuchacz powinien także uzyskać 

potwierdzenie odbycia praktyki w karcie przebiegu praktyki resocjalizacyjnej (pieczątka 

placówki  i dyrektora wraz z podpisem). Następnie słuchacz składa kartę przebiegu praktyki 

resocjalizacyjnej do opiekuna praktyk z ramienia Uczelni, który na tej podstawie dokonuje 

zaliczenia w indeksie i karcie egzaminacyjnej.   

 

Warunkiem zaliczenia praktyki jest:  

 wykonanie wszystkich zadań programowych zawartych w Programie Praktyki 

Resocjalizacyjnej oraz staranne ich opisanie w karcie przebiegu praktyki 

resocjalizacyjnej, 

 potwierdzenie wykonania zadań programowych i realizacji praktyki przez Dyrektora 

placówki, 

 uzyskanie od Dyrektora placówki (lub osoby przez niego wyznaczonej) opinii 

o przebiegu praktyki wraz z jej oceną w skali szkolnej, 

 złożenie karty przebiegu praktyk, zaświadczenia o odbyciu praktyk do uczelnianego 

Opiekuna praktyk, 

 otrzymanie zaliczenia praktyki w indeksie i karcie egzaminacyjnej dokonane przez 

Opiekuna praktyk. 

 

Postanowienia końcowe  
W uzasadnionych przypadkach słuchacz ma prawo do przesunięcia realizacji praktyki 

na następny rok studiów. Szczegóły formalne określa zarządzenie Rektora Uczelni oraz 

Regulamin praktyk. 

Brak wymienionych dokumentów jest równoznaczny z niezaliczeniem praktyk. 

Zaliczenie każdej formy praktyki jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego. 

Po zakończeniu praktyk student otrzymuje arkusze obserwacji oraz scenariusze 

prowadzonych zajęć.    

 



 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 Oświadczam, że zostałam(em) zapoznana(y) z przepisami dotyczącymi prowadzenia 

praktyk zawodowych zgodnie z „Instrukcją szkolenia studentów Akademii Techniczno-

Humanistycznej w zakresie  organizacji i warunkami prowadzenia  praktyk zawodowych” 

i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

 Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o: 

- konieczności posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków* 

- konieczności posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności  cywilnej* 

- konieczności posiadania odpowiednich badań lekarskich*. 

 

Wydział Akademii Techniczno-Humanistycznej: 

 

...................................................................................................................................................... 

 

Praktyka po semestrze .................................................................................................................. 

 

Kierunek ....................................................................................................................................... 

 

Data szkolenia............................................................................................................................... 

 

Prowadzący szkolenie................................................................................................................... 
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*niepotrzebne skreślić 


