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Akademia Pedagogiki Specjalnej 

im. Marii Grzegorzewskiej  
ul. Szczęśliwicka 40  

                 02-353 Warszawa 

 

 

 

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK STUDENCKICH  

NA KIERUNKU SOCJOLOGIA 

 

Praktyki są integralną częścią programów kształcenia (studiów) na kierunku socjologia. Są 

zgodne z przyjętymi w programach założeniami, a ich organizacja i realizacja odbywają się z 

należytą dbałością o jakość.  

 

1. Praktyki na kierunku socjologia są realizowane zgodnie z obowiązującym Regulaminem 

praktyk.  

1. Rodzaj praktyk i ich wymiar określony jest w planach studiów dla kierunku Socjologia 

studia pierwszego stopnia.  

2. Praktyki studenckie na kierunku Socjologia są integralną całością i obejmują: 

a) praktykę asystencką w formie hospitacji (w wymiarze 9 godzina na I roku studiów), 

b) praktykę specjalistyczną w formie udziału w realizacji projektu badawczego (w 

wymiarze 80 godzin na II roku studiów), 

c) praktykę specjalistyczną w formie stażu (w wymiarze 120 godzin na III roku studiów).  

3. Praktyki asystenckie w formie hospitacji (I rok) i specjalistyczne w formie udziału w 

realizacji projektu badawczego (III rok) odbywają się w danym semestrze (praktyka 

śródsemestralna). Praktyki specjalistyczne w formie udziału w projekcie badawczym  (II 

rok) odbywają się w okresie wakacyjnym (praktyka ciągła). 

 

PRAKTYKI NA KIERUNKU SOCJOLOGIA 

 

SOCJOLOGIA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 

 
Kod i nazwa praktyki 

 
Rok studiów 

 
Łączny 

wymiar godzin 

 
Forma 

zaliczenia 

 
Liczba 

punktów ETCS 
 

 
SC-3P-SKS1 - Praktyka asystencka  

 
I 
 

 
9 
 

 
zaliczenie 

 
1 
 

 
SC-3P-SKS2 - Praktyka 
specjalistyczna 
 

 
II 

 
80 

 
zaliczenie 

 
3 

 

SOCJOLOGIA KULTURY - BADANIA I MARKETING 

 
Kod i nazwa praktyki 

 
Rok studiów 

 
Łączny 

 
Forma 

 
Liczba 
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wymiar godzin zaliczenia punktów ETCS 
 

 
SC-3P-SBM1 - Praktyka asystencka 

 
I 

 
9 

 
zaliczenie 

 
1 

 
SC-3P-SBM2 - Praktyka 
specjalistyczna 

 
II 

 
80 

 
zaliczenie 

 
3 

 

SOCJOLOGIA KOMUNIKACJI I PROCESÓW SPOŁECZNYCH 

 
Kod i nazwa praktyki 

 
Rok studiów 

 
Łączny 

wymiar godzin 

 
Forma 

zaliczenia 

 
Liczba 

punktów ETCS 
 

 
20-2P-SKP2a - Praktyka 
specjalistyczna  

          
          II  
 

 
                80 
 

 
zaliczenie 

 
                   2 
 

 
20-2P-SKP3a – Praktyka 
specjalistyczna 

 
          III 

 
               120 

 
zaliczenie 
 

 
                   4 

 

SOCJOLOGIA KULTURY 

 
Kod i nazwa praktyki 

 
Rok studiów 

 
Łączny 

wymiar godzin 

 
Forma 

zaliczenia 

 
Liczba 

punktów ETCS 
 

 
20-2P-SOK2a - Praktyka 
specjalistyczna  

          
          II  
 

 
                80 
 

 
zaliczenie 

 
                   2 
 

 
20-2P-SOK3a – Praktyka 
specjalistyczna 

 
          III 

 
               120 

 
zaliczenie 
 

 
                   4 

 

PRAKTYKI ASYSTENCKIE W FORMIE HOSPITACJI 

1. Założeniem praktyki asystenckiej w formie hospitacji jest zapoznanie studentów z 

przyszłą pracą w zawodzie socjologa. Hospitacje polegają na spotkaniach (wykłady, 

prelekcje, dyskusje) z socjologami pracującymi w instytucjach społecznych. 

2. Hospitacje odbywają się w różnych rodzajach placówek (w ośrodkach badawczych, 

jednostkach badawczo-rozwojowych, organizacjach pozarządowych, urzędach, 

ministerstwach, wydawnictwach, instytucjach medialnych).  

3. W hospitacjach uczestniczą studenci wraz z opiekunem praktyk z ramienia Uczelni. 

4. Miejsca odbywania hospitacji wybierane są przez opiekuna praktyk z ramienia Uczelni z 

listy placówek rekomendowanych przez pracowników Instytutu Filozofii i Socjologii. 

5. Z placówkami, w których odbywają się hospitacje, może zostać zawarte porozumienie. 

6. Podstawą zaliczenia praktyki jest udział studentki/studenta w trzech hospitacjach i 

uzyskanie efektów kształcenia określonych w programie kształcenia, udokumentowane w 

„Karcie Praktykanta APS” oraz złożenie „Dziennika praktyk”. 

7. W „Karcie Praktykanta APS” oceny opisowej studenta dokonuje opiekun praktyk z 

ramienia Uczelni.  
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PRAKTYKI SPECJALISTYCZNE W FORMIE UDZIAŁU W PROJEKCIE 

BADAWCZYM 

1. Założeniem praktyki specjalistycznej w formie udziału w projekcie badawczym jest 

zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji badawczych i społecznych niezbędnych w 

przyszłej pracy w zawodzie socjologa.  

2. Studenci biorą udział w projekcie badawczym zaproponowanym przez opiekuna (lub 

opiekunów) praktyk z ramienia Uczelni. 

3. Studenci są przygotowywani do odbycia praktyk w formie udziału w projekcie w ramach 

przedmiotu: „Projekt badawczy -1”. Celem tych zajęć jest wprowadzenie studentów w 

tematykę praktyk i podejmowanych badań, określenie próby badawczej, wypracowanie 

narzędzi badawczych, itp. Do realizacji praktyk badawczych są dopuszczeni studenci, 

którzy zaliczyli zajęcia z przedmiotu „Projekt badawczy -1”. 

4. Zebrany w trakcie praktyk materiał studenci analizują i opracowują w ramach przedmiotu 

„Projekt badawczy - 2”. 

5. Podstawą zaliczenia praktyki specjalistycznej w formie udziału w projekcie badawczym 

jest wypełnienie obowiązków wynikających z programu praktyk oraz uzyskanie efektów 

kształcenia określonych w programie kształcenia, udokumentowane w „Karcie 

Praktykanta APS”, „Notatki z badania terenowego” i materiałów zebranych w trakcie 

badania. 

6. Dokonując oceny studenta opiekun praktyk z ramienia uczelni bierze pod uwagę w 

szczególności: 

a) poziom osiągnięcia efektów kształcenia związanych z prowadzeniem badań 

socjologicznych (umiejętność nawiązywania kontaktu z badanymi, pogłębiania w 

przeprowadzaniu wywiadu, analizy dokumentów zastanych i in.), 

b) zaangażowania studenta w praktykę (przygotowanie merytoryczne, wypełnianie 

zobowiązań badawczych i in.). 

7. W „Karcie Praktykanta APS” oceny opisowej studenta dokonuje opiekun praktyk z 

ramienia Uczelni. 

 

PRAKTYKI SPECJALISTYCZNE W FORMIE STAŻU 

1. Założeniem praktyki specjalistycznej w formie stażu jest wdrożenie studenta/studentki do 

przyszłej pracy zawodowej oraz pełnienia obowiązków z nią związanych. 

2. Praktyki w formie stażu odbywają się w placówkach, gdzie możliwe jest uzyskanie 

efektów kształcenia, na przykład w ośrodkach badawczych, jednostkach badawczo-

rozwojowych, organizacjach pozarządowych, urzędach, ministerstwach, wydawnictwach, 

instytucjach medialnych. 

4. Praktyki w formie stażu są realizowane na podstawie porozumienia zawartego z placówką 

przyjmującą studenta na praktykę i/lub skierowania wydanego przez Uczelnię. 

5. Praktyki w formie stażu mogą być realizowane w trybie uczelnianym lub indywidualnym. 

W przypadku trybu uczelnianego placówkę wskazuje opiekun praktyk z ramienia Uczelni, 

w przypadku trybu indywidualnego student samodzielnie pozyskuje placówkę, w której 

będzie realizowana praktyka.  
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6. O trybie realizowanej praktyki informuje studenta opiekun praktyk z ramienia Uczelni. W 

przypadku trybu indywidualnego student deklaruje wybór placówki wypełniając stosowne 

zgłoszenie i przedkłada je do akceptacji opiekunowi praktyk z ramienia Uczelni. 

7. Podstawą zaliczenia praktyki specjalistycznej w formie stażu jest uzgodnienie z 

opiekunem praktyk z ramienia Uczelni miejsca odbywania praktyk przed rozpoczęciem 

praktyki, a po jej zrealizowaniu złożenie „Karty Praktykanta APS” oraz „Sprawozdania z 

praktyki”.  

8. Student zobowiązany jest do przedstawienia opiekunowi praktyk z ramienia Uczelni 

pełnej dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyki nie później niż tydzień od ich 

ukończenia oraz nie później niż na dwa dni przed zamknięciem protokołu zaliczeniowego 

w USOS. 

9. Na podstawie przedstawionej przez studenta dokumentacji opiekun praktyk z ramienia 

Uczelni dokonuje zaliczenia praktyk w systemie USOS.   

10. W uzasadnionym przypadku dyrektor studiów może, na wniosek studenta, przesunąć 

termin realizacji praktyki na inny rok studiów niż przewiduje to plan studiów. 

 

OBOWIĄZKI STUDENTA/STUDENTKI ODBYWAJĄCEGO/EJ PRAKTYKĘ 

1. Student/studentka jest zobowiązany/a do zapoznania się z „Regulaminem Praktyk 

Studenckich w Akademii Pedagogiki Specjalnej” i Sylabusem do zajęć przed 

rozpoczęciem praktyki. 

2. Student/studentka jest zobowiązany/a do zapoznania się z dokumentacją praktyk dostępną 

w USOS oraz wydrukowania jej przed rozpoczęciem praktyki.  

3. Obowiązki studenta/studentki w miejscu praktyki określa „Regulamin Praktyk 

Studenckich w Akademii Pedagogiki Specjalnej. 

2. Brak zaliczenia praktyki obliguje studenta do jej powtórzenia. 

 

INNE ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK 

1. Opiekunowie praktyk z ramienia Uczelni współpracują z Uczelnianym koordynatorem 

praktyk oraz Biurem Spraw Studenckich – Sekcja Praktyk.  

2. W przypadku braku osiągnięcia efektów w trakcie realizacji praktyki, praktyka nie może 

być zaliczona.  

3. Terminy zaliczenia praktyki w uczelni jest ustalany przez opiekuna i podawany studentom 

do wiadomości.  

4. Zaliczenie praktyki powinno nastąpić nie później niż do 30 września danego roku 

akademickiego.  

5. Zadaniem uczelnianego opiekuna i studenta jest dbałość o wysoką jakość realizowanych 

praktyk.  

6. W sytuacjach braku kontaktu z opiekunem oraz w kwestiach spornych studenci i 

opiekunowie mogą korzystać ze wsparcia uczelnianego koordynatora praktyk.  

 

 

UWAGA  
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W semestrze letnim 2019/2020 z powodu pandemii nie odbyły się praktyki asystenckie 

dla I roku studiów w formie hospitacji. Praktyki te zostaną zrealizowane w semestrze 

zimowym w roku akademickim 2020/2021.     

Przeniesienie praktyki zostaje dokonane automatycznie bez konieczności dopełniania 

dodatkowych formalności przez studenta/studentkę i opiekuna praktyk.  

Studenci nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu przeniesionej na kolejny semestr praktyki.  

Organizacja praktyki odbywa się na podstawie regulacji wewnątrz- i zewnątrzuczelnianych 

oraz decyzji GIS, z uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji.  

Opiekunowie uczelniani i studenci są zobowiązani do zaznajamiania się z bieżącymi 

informacjami dotyczącymi praktyk.  

 

Rekomendacje MNiSW:  

2 września 2020  

https://www.gov.pl/web/nauka/organizacja-ksztalcenia-w-nowym-roku-akademickim-

rekomendacje-dla-wladz-uczelni  

 

17 czerwca 2020  

https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacje-dotyczace-praktyk-zawodowych-na-studiach 

  

1 kwietnia 2020  

https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacje-dotyczace-realizacji-praktyk-na-studiach-

pierwszego-i-drugiego-stopnia-oraz-jednolitych-studiach-magisterskich  

 

Regulacje uczelniane  

19 października 2020  

Zarządzenie nr 50/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 

z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora w sprawie organizacji 

kształcenia w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021  

http://bip.aps.edu.pl/zarzadzenie/9182/zarzadzenie-nr-50-2020  

1 września 2020  

Zarządzenie nr 1/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z 

dnia 1 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w warunkach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze zimowym roku 

akademickiego 2020/2021  

http://bip.aps.edu.pl/zarzadzenie/9062/zarzadzenie-nr-1-2020 

24 czerwca 2020  

Uchwała nr 393/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z 

dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w realizacji planów studiów  

http://www.aps.edu.pl/media/2392450/uchwala_393_2020_zmiany-w-programie.pdf  

 

11 marca 2020  

https://www.gov.pl/web/nauka/organizacja-ksztalcenia-w-nowym-roku-akademickim-rekomendacje-dla-wladz-uczelni
https://www.gov.pl/web/nauka/organizacja-ksztalcenia-w-nowym-roku-akademickim-rekomendacje-dla-wladz-uczelni
https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacje-dotyczace-praktyk-zawodowych-na-studiach
https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacje-dotyczace-realizacji-praktyk-na-studiach-pierwszego-i-drugiego-stopnia-oraz-jednolitych-studiach-magisterskich
https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacje-dotyczace-realizacji-praktyk-na-studiach-pierwszego-i-drugiego-stopnia-oraz-jednolitych-studiach-magisterskich
http://bip.aps.edu.pl/zarzadzenie/9182/zarzadzenie-nr-50-2020
http://bip.aps.edu.pl/zarzadzenie/9062/zarzadzenie-nr-1-2020
http://www.aps.edu.pl/media/2392450/uchwala_393_2020_zmiany-w-programie.pdf
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Zarządzenie nr 333/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej z dnia 11 marca 2020 r w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się 

wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej  

http://bip.aps.edu.pl/zarzadzenie/8850/zarzadzenie-nr-333-2020 

 

 

 

http://bip.aps.edu.pl/zarzadzenie/8850/zarzadzenie-nr-333-2020

