
………………………………  …………………, dnia ………………………. r. 
(pieczęć zakładu) 

Kolegium Jagiellońskie 

Toruńska Szkoła Wyższa 

ul. Jęczmienna 23 

87-100 Toruń 

 

 

ZAŚWIADCZENIE 
Pan/i ………………………………………………………, PESEL ……………………….., 

nr albumu …………………………, student/ka ….................... roku na kierunku pedagogika  

w Kolegium Jagiellońskim - TSW, w okresie od ………….……………. do 

………….………… w ramach studenckich praktyk zawodowych, pod kierunkiem opiekuna 

…………………………………………………… uczestniczyła w realizacji zadań zgodnych  

z „Ramowym programem studenckiej praktyki zawodowej: Pedagogika opiekuńczo – 

wychowawcza z terapią uzależnień – profil praktyczny”. 

I. Przebieg praktyki  

Lp. Czynności studenta na praktyce /  

Czynności pracownika w ramach pracy zawodowej* 

Liczba                         

tygodni 

Liczba 

godzin 

1.     

2.    

3.    

4.     

5.     

6.    

7.    

8.     

9.    

10.     

11.    

12.    

13.    



 

II. Ocena przygotowania merytorycznego/metodycznego słuchacza (skala: słaba, średnia, 

dobra, bardzo dobra) 

.................................................................................................................................................. 

III. Postawa słuchacza w trakcie praktyki (skala: słaba, średnia, dobra, bardzo dobra) 

    a) zainteresowanie pracą 

...................................................................................................................................................... 

    b) obowiązkowość 

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

    c) aktywność 

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

    d) efektywność działania 

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

IV. Umiejętność nawiązywania kontaktów (skala: słaba, średnia, dobra, bardzo dobra) 

a) z podopiecznymi (gotowość do współpracy, życzliwość, empatia, kultura osobista itp.) 

 

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

    b) z gronem pedagogicznym/pracownikami (umiejętność korzystania z doświadczeń 

innych, gotowość do współpracy, itp.)  

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

V. Ocena realizacji efektów kształcenia praktycznego 

Lista osiągniętych efektów kształcenia 

Zakładany efekt kształcenia 
Poziom osiągnięcia efektu 

kształcenia praktycznego 

Wiedza 

Wyszczególnienie nabytych efektów kształcenia w zakresie wiedzy 

Poziom 

osiągnęła/-ął 
nie osiągnęła/-

ął 

Ma pogłębioną wiedzę o przedmiotowych i metodologicznych 

związkach pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej z innymi 

dyscyplinami.    

  

Ma pogłębioną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju 

pedagogiki opiekuńczo -wychowawczej. 

  



Ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej 

pedagogiki opiekuńczo -wychowawczej z profilaktyką uzależnień.  

  

Ma pogłębioną wiedzę na temat terminologii, teorii i metodyki 

pedagogiki opiekuńczo -wychowawczej.  

  

Ma pogłębioną wiedzę na temat potrzeb opiekuńczo -

wychowawczych człowieka.  

  

Ma pogłębioną wiedzę o więziach społecznych istotnych w 

przebiegu oddziaływań opiekuńczo – wychowawczych.    

  

Ma rozszerzoną wiedzę na temat warunków i zasad pracy instytucji 

opiekuńczo -wychowawczych.   

  

Ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach 

procesów opiekuńczo -wychowawczych.    

  

Ma uporządkowaną wiedzę na temat funkcjonalności i 

dysfunkcjonalności procesów opiekuńczo -wychowawczych.    

  

Ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii opieki i wychowania.   

Ma uporządkowaną wiedzę o różnorodnych środowiskach 

wychowawczych - rodzinie i grupach rówieśniczych oraz o 

uczestnikach działalności opiekuńczo- wychowawczej. 

  

Ma uporządkowaną wiedzę na temat systemów opiekuńczo-

wychowawczych.    

  

Ma uporządkowaną wiedze na temat etyki zawodowej pedagoga 

opiekuna i wychowawcy.    

  

Umiejętności 

Wyszczególnienie nabytych efektów kształcenia w zakresie 

umiejętności 

Poziom 

osiągnęła/-ął nie osiągnęła/-

ął 

Posiada pogłębione umiejętności wyszukiwania i przetwarzania 

informacji dotyczących pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. 

  

Potrafi analizować złożone procesy opiekuńczo-wychowawcze z 

zastosowaniem wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki i nauk 

pokrewnych. 

  

Potrafi sprawnie porozumiewać się ze specjalistami w zakresie 

pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz z podopiecznymi i ich 

rodziną.    

  



Potrafi precyzyjnie wypowiadać się o problemach pedagogiki 

opiekuńczo-wychowawczej i profilaktyki uzależnień.    

  

Posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych 

pomysłów opartych o teoretyczne założenia pedagogiki 

opiekuńczo-wychowawczej. 

  

Ma pogłębione umiejętności diagnozowania i oceniania osób i 

środowisk wymagających podjęcia działań opiekuńczych i 

wychowawczych.    

  

Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi 

w celu analizowania podejmowanych działań. 

  

Potrafi generować rozwiązania złożonych problemów opieki, 

wychowania i profilaktyki.       

  

Potrafi dobierać efektywne środki i metody oddziaływań z zakresu 

opieki, wychowania i profilaktyki.    

  

Kompetencje społeczne 

Wyszczególnienie nabytych efektów kształcenia w zakresie 

kompetencji  społecznych 

Poziom 

osiągnęła/-ął 
nie osiągnęła/-

ął 

Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego pedagogów 

opiekuńczo-wychowawczych.    

  

Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych pedagoga 

opiekuńczo-wychowawczego, terapeuty uzależnień.  

  

Odznacza się rozwagą i zaangażowaniem w projektowaniu zadań z 

zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i terapii uzależnień.   

  

Czuje się odpowiedzialny za dzieci powierzone swojej opiece i 

wyniki podejmowanej wobec nich pracy wychowawczej.    

  

Końcowa ocena realizacji efektów kształcenia praktycznego  

Kryteria oceny efektów: 

0 – student nie osiągnął efektu (odpowiednik oceny niedostatecznej) 

1 – student osiągnął dostateczny poziom zakładanego efektu kształcenia, wystarczający do kompetentnego 

funkcjonowania zawodowego; (odpowiednik oceny dostatecznej); 

2 - student osiągnął dobry poziom zakładanego efektu kształcenia, umożliwiający w pełni profesjonalne 

funkcjonowanie zawodowe w danym zakresie; (odpowiednik oceny dobrej); 



3 - student osiągnął bardzo dobry (wysoki) poziom zakładanego efektu kształcenia, umożliwiający w pełni 

profesjonalne funkcjonowanie zawodowe i bardzo wysoką jakość realizacji przyszłych zadań zawodowych w 

danym zakresie (odpowiednik oceny bardzo dobrej). 

Ocena końcowa odnosząca się do efektów kształcenia praktycznego realizowanego w instytucji jest 

obliczana jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych uzyskanych w odniesieniu do poszczególnych 

efektów.  

Jeżeli dany efekt nie był weryfikowany w ramach realizowanych przez studenta podczas praktyki aktywności, 

należy go przekreślić. 

 

VI. Uwagi dodatkowe 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

VII. Ogólna ocena praktyki (skala ocen: 5, 4+, 4, 3+, 3, 2) 

 

.................................................................................................................................................. 

 

podpis Opiekuna na praktyce                  pieczątka instytucji              podpis i pieczęć      

 

Zaliczenie praktyki zawodowej 

 
Imię i nazwisko studenta: 

 

 

 

Nr albumu: 

Oświadczenie studenta:   

Oświadczam, że odbyłem/-am praktykę zawodową w miejscach i terminach wykazanych w 

niniejszym ZAŚWIADCZENIU oraz  składam je wraz z DZIENNICZKIEM PRAKTYK  oraz 

załącznikami. 

 

 

..............................................                                                         ............................................. 

(data złożenia dokumentów)                                                           (czytelny podpis studenta)    

 

Imię i nazwisko koordynatora praktyki: 

 

 



     

 

 

* niepotrzebne skreślić 

Ocena praktyki zawodowej:   

Na podstawie informacji zawartych w ZAŚWIADCZENIU, DZIENNICZKU PRAKTYK, 

analizie załączników (konspektów, scenariuszy zajęć itp.) oraz rozmowy ze studentem, 

zgodnie ze sposobem  zaliczenia określonym w  sylabusie  zaliczam / nie zaliczam *praktykę  

zawodową.   

 

Uzasadnienie w przypadku niezaliczenia praktyki zawodowej: 

 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

                   (data)                                                                      (podpis koordynatora praktyk)  


