
1 
 

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

Kolegium Jagiellońskie 

Toruńska Szkoła Wyższa 

ul. Prosta 4 

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 pracy i doradztwo zawodowe 

– profil praktyczny”. 

I. Przebieg praktyki  

L.P.  

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.    
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II. Ocena przygotowania merytorycznego/metodycznego studenta (skala: słaba, średnia, dobra, bardzo 

dobra) 

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

III. Postawa studenta 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 

Student zna terminologię używaną w przedmiocie  pedagogika 

pracy i doradztwo zawodowe oraz jej zastosowanie w 

dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym. 

 

  

Student ma pogłębioną om źródłach i miejscu pedagogiki pracy 

w systemie nauk oraz jej przedmiotowych i metodologicznych 

powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk. 

 

  

Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat 

subdyscyplin i specjalizacji pedagogiki pracy obejmującą 

terminologię, teorię i  metodykę. 

 

  

Student ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm 

etycznych oraz etyki zawodowej. 
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Umiejętności 

Wyszczególnienie nabytych efektów kształcenia w 

zakresie umiejętności 

Poziom 

osiągnęła/-ął nie osiągnęła/-ął 

Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną 

z zakresu pedagogiki pracy i doradztwa zawodowego oraz 

powiązanych dyscyplin w  celu analizy złożonych problemów 

edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, 

pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i 

projektowania działań praktycznych. 

 

  

Student potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych 

kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie 

pedagogiki pracy i doradztwa zawodowego, jak i o odbiorcami 

spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych 

rozwiązań technologicznych. 

 

  

Student posiada pogłębione umiejętności prezentowania 

własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii. Popierania ich 

rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych 

perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując 

się przy tym względami etycznymi. 

  

Kompetencje społeczne 

Wyszczególnienie nabytych efektów kształcenia w 

zakresie kompetencji  społecznych 

Poziom 

osiągnęła/-ął nie osiągnęła/-ął 

Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i 

zawodowego. 

 

  

Student jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i 

osobistych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się 

wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych 

działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki, angażuje się we 

współpracę 

  

Student utożsamia się z wartościami i zadaniami realizowanymi 

w praktyce pedagogiki pracy i doradztwa zawodowego, 

odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w 

projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań z zakresu 

pedagogiki pracy i doradztwa zawodowego. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

VI. Uwagi dodatkowe 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

 

podpis Opiekuna na praktyce                  pieczątka instytucji                     podpis i pieczęć          

                                                                                                                  Dyrektora placówki  

 

 

 

 

 

 

  



5 
 

* niepotrzebne skreślić 

 

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: 

 

 

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)  


