REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ
REALIZOWANEJ W RAMACH MODELU KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI
NA STUDIACH WYŻSZYCH W UNIWERSYTECIE MIKOŁAJA

KOPERNIKA W TORUNIU
§ 1. ORGANIZACJA PRAKTYKI
1. Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu obowiązuje praktyka według
poniższych zasad:
a) Praktyka pedagogiczna dla studentów studiów I stopnia, przygotowująca do
kształcenia na II etapie edukacyjnym – w wymiarze 30 godzin (instrukcja w
załączniku nr 1).
b) Praktyka pedagogiczna dla studentów studiów II stopnia, przygotowująca do
kształcenia na III i IV etapie edukacyjnym - w wymiarze 15 godzin (instrukcja w
załączniku nr 2).
c) Praktyka pedagogiczna dla studentów studiów jednolitych magisterskich i
studentów II stopnia, przygotowująca do kształcenia na II, III i IV etapie
edukacyjnym – w wymiarze 30 godzin (instrukcja w załączniku nr 3).
2. Praktyką pedagogiczną objęci są wszyscy studenci specjalności nauczycielskiej
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, również osoby pracujące jako
nauczyciele.
3. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu wystawia studentom skierowanie na
praktykę do szkół podległych kuratorium (druk skierowania w załączniku nr 4).
4. Praktyka dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest bezpłatna.
5. Praktyka pedagogiczna powinna zostać ujęta jako moduł kształcenia w programie
studiów i zawierać:
a) efekty kształcenia w układzie: wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne,
b) opis sposobu weryfikacji i dokumentowania uzyskania tych efektów (nie tylko
metodę zaliczenia),
c) sposób zaliczenia,
d) liczbę punktów ECTS.
§ 2. ZAŁOŻENIA METODYCZNE
1. Praktyka pedagogiczna powiązana jest z kształceniem prowadzonym w ramach modułu
II (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela)– przygotowanie
w zakresie psychologiczno – pedagogicznym i odbywa się równolegle z zajęciami w
ramach tego modułu.
2. Praktyka odbywa się pod opieką wykwalifikowanego nauczyciela przedmiotu, który
wyraził zgodę na przyjęcie obowiązków opiekuna praktyki w placówce.
3. O wyborze i przydziale miejsca praktyk decyduje student, uwzględniając szkoły,
z którymi Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu podpisał porozumienie.

§ 3. CELE PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ
1. W czasie odbywania praktyki student zdobywa kompetencje nauczycielskie oraz
stosuje w praktyce wiedzę i umiejętności nabyte w ramach zajęć z psychologii i
pedagogiki.
2. Celem praktyk pedagogicznych jest w szczególności:
a) poznanie organizacji pracy różnych typów szkół, a w szczególności tych, do pracy
w których absolwenci uzyskują kwalifikacje,
b) nabycie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć,
c) nabycie umiejętności obserwowania zajęć i ich dokumentowania,
d) nabycie umiejętności analizowania pracy nauczyciela i uczniów podczas lekcji,
e) nabycie umiejętności analizowania pracy własnej i jej efektów.

§ 4. OBOWIĄZKI STUDENTA ODBYWAJĄCEGO PRAKTYKĘ
1. W ramach praktyki pedagogicznej studenci:
a) obserwują lekcje prowadzone przez nauczycieli w różnych typach szkół,
b) samodzielnie przygotowują i prowadzą lekcje (w całości lub częściowo).
2. Praktykant zapoznaje się w ciągu trwania roku szkolnego ze strukturą organizacyjną
oraz różnymi formami i aspektami działania szkoły, w której odbywa praktykę.
3. Praktykant zobowiązany jest do prowadzenia karty przebiegu praktyki (załącznik nr
5).
4. W szkole praktykant podlega dyscyplinie obowiązującej nauczycieli i opiekunów.
5. Praktykant samodzielnie przygotowuje pomoce dydaktyczne niezbędne do
przeprowadzenia swojej lekcji. Materiały te powinny zostać opisane w karcie przebiegu
praktyki.
6. Praktykant powinien dążyć do pełnego rozwoju osobowości ucznia, a w przypadku
zaistnienia trudności wychowawczych konsultować się z wychowawcą lub pedagogiem
szkolnym.
7. W razie, nieobecności swojej spowodowanej chorobą lub wypadkiem losowym,
praktykant ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie opiekuna praktyki w
placówce i w UMK. Student jest zobowiązany do odpracowania nieobecności.

§ 5. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA - OPIEKUNA PRAKTYKI W SZKOLE
Do obowiązków nauczyciela– opiekuna w szkole należy:
1. Sprawowanie stałej opieki nad praktykantem we współpracy z UMK.
2. Ustalenie przebiegu praktyki (rozkładu zajęć obserwowanych i prowadzonych
samodzielnie przez studenta).
3. Utrzymywanie kontaktu z opiekunem praktyki z ramienia UMK.
4. Sporządzenie opinii i oceny odbytej praktyki w ustalonym terminie.
5. Uwaga: w ramach praktyki student nie może prowadzić zajęć zastępczych i
dorywczych. Praktykant podlega dyscyplinie obowiązującej nauczycieli i opiekunów.
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§ 6. NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM PRAKTYKI
1. Nadzór nad przebiegiem praktyki pełnią kierownik praktyki oraz wyznaczeni przez
Dziekana WNP nauczyciele UMK prowadzący kształcenie w ramach modułu II.
2. Do zadań kierownika należy:
a) całościowe koordynowanie i monitorowanie przebiegu praktyki,
b) przygotowanie dla studentów skierowań na praktykę,
c) pomaganie studentom w znalezieniu szkoły, w której będzie odbywał praktykę.
3. Nauczyciel UMK sprawujący opiekę w ramach swoich obowiązków:
a) przekazuje praktykantom informacje o zasadach odbywania praktyki i szkołach, w
których można ją odbyć,
b) przekazuje praktykantom skierowania na praktyki i umowy dla nauczycieli,
c) dokonuje oceny pracy praktykanta po odbyciu praktyki.
§ 7. ZALICZENIE PRAKTYKI
1. Praktyka pedagogiczna zaliczana jest semestralnie przez nauczyciela UMK na podstawie
karty przebiegu praktyki i opinii opiekuna w szkole.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.12.2012
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