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ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK STUDENCKICH  

NA KIERUNKU EDUKACJA ARTYSTYCZNA  

W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH 

 
Praktyki są integralną częścią programów kształcenia (studiów) na kierunku edukacja 

artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Powinny być zgodne z przyjętymi w programach 

założeniami, a ich organizacja i realizacja powinny odbywać się z należytą dbałością o jakość. 

 

1. Praktyki na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych są 

realizowane zgodnie z obowiązującym Regulaminem praktyk. 

2. Uczelniany opiekun praktyk jest zobowiązany do spotkania ze studentami do końca 

października w danym roku akademickim – jeżeli praktyka odbywa się w 

semestrze zimowym lub do końca lutego – w przypadku praktyki przypadającej 

na semestr letni, w celu omówienia założeń praktyki, wymaganej dokumentacji oraz 

warunków zaliczenia. 

3. Student/studentka podejmują decyzję o miejscu realizacji praktyk w porozumieniu z 

instytucją przyjmującą i uczelnianym opiekunem praktyk. 

4. Student/studentka realizuje praktyki zgodnie przyjętymi dla danej praktyki 

założeniami, przedstawionymi przez opiekuna uczelnianego oraz dostępnymi w 

Programie praktyk (sylabusie). 

5. Realizacja praktyki może odbywać się na podstawie skierowania i porozumienia z 

instytucją przyjmującą. 

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

dostępną w USOS oraz wydrukowania jej przed rozpoczęciem praktyki. 

7. Student/studentka w trakcie realizacji praktyki jest zobowiązany/a do prowadzenia 

dokumentacji – wg Regulaminie tzw. Inne dokumenty, potwierdzające osiągnięcie 

efektów. 

8. Osiągnięcie efektów jest potwierdzane w Karcie praktykanta i w Innych dokumentach. 

9. Zaliczenia praktyki w uczelni dokonuje opiekun praktyk na podstawie 

przedstawionych przez studentkę/studenta dokumentów: Karty praktykanta i 

Innych dokumentów; oraz rozmowy. 

10.  W przypadku braku osiągnięcia efektów w trakcie realizacji praktyki praktyka może 

być niezaliczona. 

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

studentom do wiadomości. Jest on zgodny z terminami zamknięcia protokołów 

podanymi w USOS. 



12. W przypadku trudności organizacji praktyki w trybie indywidualnym uczelniany 

opiekun praktyk jest zobowiązany do wsparcia studenta/studentki. 

13.  Praktyki mogą być organizowane  w trybie uczelnianym -  wówczas miejsce realizacji 

praktyki jest wskazywane przez uczelnianego opiekuna. 

14.  W przypadku realizacji praktyki w trybie indywidualnym student/studentka może 

korzystać z listy instytucji, z którymi uczelnia zawarła porozumienia o współpracy w 

zakresie realizacji praktyk. 

15. Wybór miejsca praktyki powinien być zgodny z założeniami praktyki i zapewniać 

osiągnięcie założonych dla danej praktyki efektów. 

16.  Uczelniany opiekun praktyk powinien pozostawać w trakcie realizowanej praktyki w 

kontakcie ze studentką/studentem oraz z instytucją przyjmującą na praktykę. 

17.  Zadaniem uczelnianego opiekuna i studenta jest dbałość o wysoką jakość 

realizowanych praktyk. 

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

opiekunowie mogą korzystać ze wsparcia uczelnianego koordynatora praktyk. 

19.  Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych realizowane są 

następujące rodzaje praktyk. 

 

STUDIA I STOPNIA (licencjackie) 

Moduł ARTETERAPIA 

 

 

Kod i nazwa praktyki 

 

Rok 

studiów 

 

Łączny wymiar 

godzin 

 

Forma zaliczenia 

 

Liczba punktów 

ETCS 

 

EP-3P-KIE1 - Praktyka 

asystencko-pedagogiczna w 

edukacji artystycznej (30 godz.) 

          

         I  

 

 

                30 

 

 

zaliczenie 

 

2 

 

EP-3P-KIE2 - Praktyka w szkole 

podstawowej (60 godz.) 

 

         II 

 

                60 

 

zaliczenie 

 

3 

EP-3P-KIE3 - Praktyka w 

placówkach edukacyjnych (60 

godz.) 

 

III 

 

60 

 

zaliczenie 

 

3 

 150 

 

8 

 

Moduł MEDIA CYFROWE 

 

 

Kod i nazwa praktyki 

 

Rok 

studiów 

 

Łączny wymiar 

godzin 

 

Forma zaliczenia 

 

Liczba punktów 

ETCS 

 

EP-3P-KIE1 - Praktyka 

asystencko-pedagogiczna w 

edukacji artystycznej (30 godz.) 

          

         I  

 

 

                30 

 

 

zaliczenie 

 

2 

 

EP-3P-KIE2 - Praktyka w szkole 

podstawowej (60 godz.) 

 

         II 

 

                60 

 

zaliczenie 

 

3 



EP-3P-KIE3 - Praktyka w 

placówkach edukacyjnych (60 

godz.) 

 

III 

 

60 

 

zaliczenie 

 

3 

 150 8 

 

 

STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE II STOPNIA (magisterskie) 

Moduł ARTETERAPEUTYCZNY 

 

Kod i nazwa praktyki 

 

Rok studiów 

 

Łączny wymiar 

godzin 

 

Forma zaliczenia 

 

Liczba punktów 

ETCS 

 

 

EP-2P-KIE - Praktyka w szkole 

ponadpodstawowej 

 

I 

 

 

20 

 

 

zaliczenie 

 

2 

 

EP-2P-ATM - Praktyka w 

placówkach terapeutycznych (20 

godz.) 

 

II 

 

20 

 

zaliczenie 

 

2 

 40 4 

 

 

Moduł ARTYSTYCZNY 

 

Kod i nazwa praktyki 

 

Rok studiów 

 

Łączny wymiar 

godzin 

 

Forma zaliczenia 

 

Liczba punktów 

ETCS 

 

 

EP-2P-KIE - Praktyka w szkole 

ponadpodstawowej 

          

         I 

 

 

                20 

 

 

zaliczenie 

 

2 

 

EP-2P-ARM - Praktyka w 

instytucjach kultury (20 godz.) 

 

II 

 

20 

 

zaliczenie 

 

2 

 40 

 

4 

 

UWAGA 

W okresie zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii możliwa jest realizacja praktyki w 

formach elastycznych: realizacja praktyk zdalna, zajęcia symulowane, projekty praktyczne. 

W przypadku niezrealizowania praktyki w danym semestrze istnieje możliwość wydłużenia 

terminu zaliczenia praktyki (regulowane Zarządzeniem Rektora). 

Przedłużenie terminu zaliczenia praktyki zostaje dokonane automatycznie bez konieczności 

dopełniania dodatkowych formalności przez studenta/studentkę i uczelnianego opiekuna 

praktyk. 

Studenci nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu wydłużenia terminu zaliczenia 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. 


