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SPRAWOZDANIE  
PRAKTYKI STUDENCKIE 

W ROKU 2021 
 

W roku 2021 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, programów 
obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020 i późniejszych. 

Ogółem praktyki odbyło 4567 studentek i studentów studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych wszystkich kierunków i specjalności. (dane dla roku akademickiego 

2020/2021) 

Liczba praktyk wynosiła na studiach stacjonarnych - 107, na studiach niestacjonarnych -

60 i była zgodna z realizowanymi programami i planami studiów. Dodatkowo został 

zrealizowane praktyki z przesuniętym terminem zaliczenia. 

Ograniczenia wprowadzone w związku z COVID-19 zmniejszyły możliwość realizacji 

praktyk w trybie stacjonarnym. Zaistniała konieczność wprowadzenia innych 
rozwiązań: 

 – praktyk w formie elastycznej (w tym jako zadania podane przez opiekuna 

uczelnianego) – obowiązywało w 2021 roku; 

- elektroniczny obieg dokumentów (z wyłączeniem umów i rachunków podpisanych 

przez opiekunów w placówkach z placówek) – obowiązywał częściowo w roku 2021 (w 
okresie lock downów; 

- wydłużenia terminu zaliczenia praktyk studenckich przez osoby, które nie miały 

możliwości terminowego zaliczenia. 

Na kierunkach i specjalnościach nauczycielskich realizacja praktyk odbywała się na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela 

z dn. 2 grudnia 2021 roku. Rozporządzenie obowiązywało do 30 września 2021 roku.  

W kwietniu 2021 roku została powołana Rada Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej ds. Praktyk. Członkowie Rady inicjują i konsultują działania 

podejmowane w uczelni w zakresie praktyk. Stopniowo zaczęły powstawać również 
Rady przy poszczególnych Instytutach. 

W 2021 roku zrealizowano badania dotyczące organizacji i realizacji praktyk w uczelni. 

W badaniach ankietowych wzięli udział studentki i studenci, uczelniani opiekunowie 

praktyk i opiekunowie praktyk w instytucjach. Narzędzie do badań powstało we 

współpracy z Radą, opiekunami uczelnianymi i przedstawicielami Samorządu 

Studentów. Konsultację merytoryczną przeprowadziła dr hab. Danuta Duch-

Krzysztoszek, prof. APS.  

W 2021 roku dbając o przepływ informacji i jakość kształcenia: 
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- odbywały się regularne spotkania dla opiekunów praktyk (co dwa tygodnie aplikacji 

Teams); 

- zorganizowano spotkanie z całą społecznością studentów (materiał ze spotkania został 

udostępniony) oraz z poszczególnymi z grupami studenckimi, zgodnie ze zgłaszanymi 
potrzebami z wykorzystaniem platformy Teams; 

- regularnie udostępniano informacje opiekunom i studentom 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 2021 

roku w celu zapewnienia ciągłości realizacji praktyk studenckich jako elementu 

programu studiów oraz terminowego ukończenia studiów studentkom i studentom 

ostatniego roku wprowadzono zapisy w Zarządzeniach: Zarządzenie 117/2021; 

Zarządzenie 130/2021; Zarządzenie 132/2021; Zarządzenie 142/2021; Zarządzenie 

237/2021. Przy podejmowania decyzji kierowana się obowiązującymi przepisami oraz 
rekomendacjami MNiSW. 

Ponadto w roku 2021: 

- 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; 

- dokonano zmian w Regulaminie praktyk zgodnie z rekomendacjami po ocenie 

kierunku Psychologia przez PKA: Zarządzenia Rektora APS Nr 243/2021 z dnia 27 
września 2021. 

 

Działania na rok 2022: 

1. Wypracowanie modelu realizacji praktyk w uczelni. i założeń dotyczących 

praktyk (zgodnie ze Strategią Rozwoju Uczelni do 2030 roku) 

2. Wzmacniania współpracy z partnerami społecznymi. 

3. Opracowanie raportu dotyczącego organizacji i realizacji praktyki – badania 

ilościowe i jakościowe. 

4. Monitorowanie jakości praktyk. 

5. Wprowadzenie dokumentacji praktyk w związku z  

6. Modernizacja zakładek związanych z praktykami na stronie Uczelni. 
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7. Wręczanie podziękowań dla instytucji i osób za zapewnianie studentkom i 

studentom realizacji praktyk wysokiej jakości. 

 

 

Ewa Dąbrowa 

 


