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SPRAWOZDANIE  
PRAKTYKI STUDENCKIE 

W ROKU 2020 
 

W roku 2020 realizowano praktyki studenckie na wszystkich kierunkach i 

specjalnościach (na profilach ogólnoakademickich i jednym profilu praktycznym – praca 

socjalna) na podstawie programów wprowadzonych w latach 2016/2017 oraz 
programów obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020. 

Ogółem praktyki zrealizowało 2407 studentek i studentów studiów stacjonarnych i 
niestacjonarnych. 

W roku akademickim 2019/2020 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych były 162 

praktyki. W bieżącym roku akademickim liczba praktyk wynosi 200. 

Ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z COVID-19 czasowo nie było 

możliwe realizowanie przez studentki i studentów praktyk w trybie stacjonarnym. 
Zaistniała konieczność wprowadzenia innych rozwiązań: 

 – praktyk w formie zdalnej i praktyk w formie elastycznej (w tym jako zadania podane 

przez opiekuna uczelnianego) - od kwietnia 2020 roku 

- elektroniczny obieg dokumentów (z wyłączeniem umów i rachunków podpisanych 

przez opiekunów w placówkach z placówek) – od marca 2020 roku;  

Na kierunkach i specjalnościach nauczycielskich realizacja praktyk odbywała się na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu nauczyciela z dn. 17 kwietnia 2020 i Rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dn. 2 grudnia 2020. Brak 

regulacji prawnych między 1 października, a 1 grudnia 2020 roku doprowadził do 

wystąpienia dodatkowych trudności w realizacji praktyk. Sprawę zgłaszano do MNiSW 

od września 2020 roku. Koordynator uczelniany współuczestniczył w wypracowywaniu 
rozporządzeń. 

W celu umożliwienia realizacji praktyk zwrócono się do władz m. st. Warszawy i 
instytucji na terenie miasta o wsparcie. 

Kluczowy w okresie ograniczeń stał się przepływ informacji. Mając na uwadze potrzebę 

podniesienia poziomu przepływu informacji: 

- utworzono w aplikacji Teams zespoły dla studentów i opiekunów, w których były 
umieszczane bieżące informacje, regulacje prawne i podstawowe dokumenty; 

- organizowano spotkania z grupami studenckimi, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami w 
wykorzystaniem platformy Teams; 
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- co dwa tygodnie odbywały się spotkania z opiekunami uczelnianymi praktyk (z 

wyłączeniem okresu wakacyjnego) na platformie Teams; 

- wszelkie informacje udostępniano z wykorzystaniem różnych kanałów 

komunikacyjnych: Teams, strona internetowa uczelni, maile; 

- na bieżąco odpowiadano na wszelkie pytania i wątpliwości, rozstrzygano złożone 
sytuacje 

- uczelniana Koordynator uczestniczyła w posiedzeniach Komisji Kształcenia. 

Zaistniałą sytuacja wymagała odpowiednich regulacji wewnątrzuczelnianych. W 2020 

roku w okresie od 11 marca do 31 grudnia 2020 roku zostały przyjęte uchwały i 

zarządzenia umożliwiające zapewnienie ciągłości realizacji praktyk studenckich jako 

elementu programu studiów, ukończenie terminowe studiów studentkom i studentom 

ostatniego roku, przeniesienie niezrealizowanych w terminie praktyk na kolejny 

semestr (z wyłączeniem ostatnich lat studiów): Zarządzenie 333/2020; Zarządzenie 

227/2020; Zarządzenie 1/2020; Zarządzenie 50/2020; Uchwała 393/2020. Przy 

podejmowania decyzji kierowana się obowiązującymi przepisami oraz rekomendacjami 

MNiSW. 

W przypadku niezrealizowanych praktyk studenckich podjęto rozwiązania 

zapewniające przeniesienie praktyki na kolejny semestr (z wyłączeniem ostatniego roku 

studiów licencjackich i studiów magisterskich) bez wnoszenia dodatkowych opłat oraz 

wypełniania formalności. W semestrze zimowym  roku akademickim 2020/2021 doszło 

do kumulacji praktyk. Zróżnicowanie sposobów realizacji praktyk miało na celu 

ograniczenie trudności związanych z ich realizacją.  

Dodatkowe na poziomie prawnym zmianie uległy zarządzenia dotyczące: 

- Regulaminu praktyk - w celu usunięcia oczywistych pomyłek; 

- dofinansowywania praktyk realizowanych poza miejscem studiowania i zamieszkania 

przez studentki i studentów na specjalności Surdopedagogika; 

- wynagradzania opiekunów w placówkach. 

Ponadto w roku 2020: 

- wprowadzono do systemu USOS dokumentację praktyk dla studentów zgodnie z 

nowymi programami studiów; 

- dokonano zmian we wcześniej udostępnionej dokumentacji praktyk; 

- na bieżąco obsługiwano studentów, opiekunów uczelnianych i opiekunów w 

placówkach; 

- zawarto kolejne porozumienia o współpracy; 

- uczestniczono w akredytacji na kierunki Psychologia i kierunku Socjologia w obszarze 

realizacji praktyk i współpracy środowiskowej. 
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Działania na rok 2021: 

1. Zmiana regulaminu praktyk wraz z załącznikami dostosowująca zapisy do 

interpretacji PKA – Stanowisko interpretacyjne 4/2020 z dnia 2 lipca 2020. 

2. Powołania Rady ds. Praktyk z udziałem partnerów społecznych. 

3. Wypracowanie modelu realizacji praktyk w uczelni. 

4. Zwiększenie współpracy z partnerami społecznymi. 

5. Badanie Praktyki studenckie – o charakterze diagnostyczno-implementacyjnym - 

realizowane wśród studentów, opiekunów w placówkach i opiekunów 

uczelnianych. 

6. Monitorowanie jakości praktyk. 


