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Karta oceny praktyki ciągłej studenta 

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

 

Imię i nazwisko studenta  

Nr indeksu  

Kierunek studiów Pedagogika 

Zakres studiów Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego 

Rok studiów/tryb studiów/stopień studiów II rok studia niestacjonarne drugiego stopnia 

Miejsce odbywania praktyki (nazwa/adres)  

 

Termin odbywania praktyki/ liczba godzin   

Imię i nazwisko opiekuna praktyk 

ze strony placówki/instytucji przyjmującej 

 

 

 

I. WYPEŁNIA OPIEKUN PRAKTYK Z RAMIENIA PLACÓWKI/INSTYTUCJI1 

 

Symbol 

efektu 

Efekty uczenia się  

 

Efekt 

został 

osiągnięty 

w pełni  

Efekt 

został 

osiągnięty 

częściowo 

Efekt nie 

został 

osiągnięty 

 

WIEDZA 

KP7_WG4 Student zna cele, strukturę organizacje i funkcjonowanie instytucji 

prowadzących działalność edukacyjną, opiekuńczą, wychowawczą i 

terapeutyczną (przedszkola, szkoły, poradni psychologiczno-

pedagogicznej). 

   

KP7_WG5 Student zna i rozumie działania diagnostyczne, profilaktyczne i 

interwencyjne prowadzenia w praktyce pedagogicznej przedszkola, 

szkoły i poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

   

KP7_WG7 Student zna metodykę prowadzenia działań edukacyjnych, 

opiekuńczych, wychowawczych i terapeutycznych z dziećmi o 

różnych możliwościach psychofizycznych; zasady projektowania 

zajęć, normy, procedury i dobre praktyki stosowane w działalności 

pedagogicznej placówki 

   

KP7_WK3 Student zna zasady normy etyczne w działaniach edukacyjnych, 

opiekuńczych, wychowawczych i terapeutycznych w placówce. 

   

UMIEJĘTNOŚCI 

KP7_UW2 Student potrafi obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne w 

placówce, krytycznie je analizować w świetle zdobytej w toku 

studiów wiedzy pedagogicznej i psychologicznej. 

   

KP7_UO1 Student potrafi projektować, organizować i odpowiedzialnie 

wykonywać pracę własną. 

   

KP7_UO2 Student potrafi współdziałać z nauczycielami i specjalistami w 

zakresie udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w placówce. 

   

KP7_UU2 Student potrafi wspierać rozwój samodzielności dzieci w procesie 

uczenia się i pokonywania przeszkód w działaniu. 

   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

KP7_KK1 Student jest gotów do podejmowania pogłębionej refleksji nad 

poziomem swojej wiedzy i umiejętności. 

   

KP7_KR1 Student jest gotów do analizowania własnych działań zawodowych i 

podejmowania wyzwań w tym zakresie. 

   

KP7_KR2 Student jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej; 

zachowania się w sposób profesjonalny, z przestrzeganiem zasad 

kultury osobistej i etyki zawodowej. 

   

 

 
Opinia Opiekuna praktyk w placówce/instytucji przyjmującej o przebiegu praktyki:  

 
1 Należy wstawić znak X w odpowiedniej komórce w zależności, czy efekt uczenia się został osiągnięty przez studenta po zrealizowaniu praktyki w pełni, częściowo 

lub nie został osiągnięty.  



Strona 2 z 3 
 

………………………………………………………………………………………………………………….……………………... 

………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….……………………... 

………………………………………………………………………………………………………………….……………………... 

………………………………………………………………………………………………………………….……………………... 

………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 

 

Zaliczam praktykę na ocenę…………………………../nie zaliczam praktyki 

 
 
 

…………………………………..……..                                                                       ……………………………………………………………………… 

Pieczęć placówki/instytucji przyjmującej                                                                                          Data i podpis opiekuna praktyk w placówce 

 
 

 

 

II. WYPEŁNIA OPIEKUN PRAKTYK Z WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH2 

 

Symbol 

efektu 

Efekty uczenia się  

 

Efekt 

został 

osiągnięty 

w pełni  

Efekt 

został 

osiągnięty 

częściowo 

Efekt nie 

został 

osiągnięty 

 

WIEDZA 

KP7_WG2 Student zna wartość aplikacyjną pedagogiki związaną ze studiowanym 

zakresem kształcenia 

   

KP7_WG3 Student zna koncepcje teoretyczne dotyczące placówek jako instytucji 

życia społecznego z perspektywy procesów edukacyjnych, 

opiekuńczych, wychowawczych i terapeutycznych. 

   

KP7_WG6 Student zna koncepcje diagnostyki pedagogicznej oraz sposoby jej 

projektowania i prowadzenia w praktyce pedagogicznej przedszkola, 

szkoły i poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

   

KP7_WK4 Student zna ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności 

zawodowej: zasady ochrony własności intelektualnej i prawa 

autorskiego 

   

UMIEJĘTNOŚCI 

KP7_UW3 Student potrafi przeprowadzić badania diagnostyczne; zinterpretować 

uzyskane wyniki z wykorzystaniem technik informacyjno-

komunikacyjnych. 

   

KP7_UW4 Student potrafi analizować strategie działań praktycznych w 

odniesieniu do różnych kontekstów działalności edukacyjnej i 

terapeutycznej w placówce. 

   

KP7_UK1 Student potrafi wykorzystywać technologię informacyjno-

komunikacyjną w realizacji powierzonych mu w placówkach zadań 

edukacyjnych i terapeutycznych. 

   

KP7_UU1 Student potrafi samodzielnie wzbogacać swoją wiedzę oraz 

umiejętności zgodnie z zadaniami podejmowanymi w placówce. 

   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

KP7_KK2 Student docenia znaczenie wiedzy pedagogicznej dla rozwiązywania 

teoretycznych i praktycznych problemów z obszaru działalności 

edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej i terapeutycznej. 

   

KP7_KO2 Student jest gotów do kształtowania więzi w środowiskach 

społecznych; budowania relacji opartych na wzajemnym zaufaniu 

między wszystkimi podmiotami procesów edukacyjnych, 

   

 
2Należy wstawić znak X w odpowiedniej komórce w zależności, czy efekt uczenia się został osiągnięty przez studenta po zrealizowaniu praktyk w pełni, 

częściowo lub nie został osiągnięty. 
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opiekuńczych, wychowawczych i terapeutycznych oraz środowiskiem 

społecznym. 

KP7_KR3 Student jest gotów do wskazywania i rozwijania obszarów działań 

profesjonalnych wymagających modyfikacji, eksperymentowania i 

wdrażania działań innowacyjnych, tak indywidualnie, jak i we 

współpracy z innymi osobami i instytucjami. 

   

 

Uwagi dotyczące uzyskanych/nieuzyskanych przez studenta efektów uczenia się: 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….…………….………

………………………………………………………………………………………………………….……………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

Dodatkowe uwagi dotyczące realizacji praktyki ciągłej studenta: 

………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….…………….………

………………………………………………………………………………………………………….……………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

 

Zaliczam praktykę na ocenę…………………………../nie zaliczam praktyki 

 
 

……………………………………………………………………… 

Data i podpis opiekuna praktyk z WNS 

 

 

 

 

 


