
Karta oceny studenckiej praktyki zawodowej 

Olsztyńska Szkoła Wyższa 

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych 

Kierunek studiów PEDAGOGIKA 

Specjalność Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

Imię i Nazwisko studenta 

Nr albumu 

 

 

 

Tryb studiów / rok studiów / 

 
Studia II stopnia/ 1 rok/ 

Miejsce odbywania praktyki 

(Nazwa placówki/adres) 

 

 

 

Termin odbywania praktyki/  

liczba godzin (180 godz.) 
180 godzin  

Imię i nazwisko opiekuna praktyk 

ze strony placówki/instytucji 

 

 

 

Zaliczono praktykę w łącznym wymiarze …………….. godzin 

 

………………………………………………. 

Podpis i pieczęć Dziekana Wydziału 

 

Lp. 
Efekty uczenia się 

(wypełnia opiekun z ramienia placówki/instytucji) 

zaliczone/ 

niezaliczone* 

 Wiedza  

1. Student zna w pogłębionym stopniu charakter, miejsce i znaczenie nauk społecznych w 

systemie nauk oraz ich relacje do innych nauk. 

 

2. Student ma pogłębioną wiedzę o strukturach społecznych i zasadach  

ich funkcjonowania, rodzajach więzi społecznych, rządzących nimi prawidłowościach 

oraz ich uczestnikach – podmiotach konstytuujących struktury społeczne. 

 

 Umiejętności  

3. 
Student identyfikuje, interpretuje i wyjaśnia zjawiska i procesy społeczne rozmaitej 

natury, przy użyciu różnych źródeł oraz z wykorzystaniem wiedzy z zakresu dyscyplin 

naukowych właściwych dla pedagogiki 

 

4. Student wykorzystuje  i integruje wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki  

oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu prognozowania i modelowania złożonych 

procesów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych  

i terapeutycznych, a także wdrażania  działań praktycznych 

 

5. 
Student potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów 

indywidualnie lub w zespole,  potrafi kierować pracą zespołu 

 



 Kompetencje  

6. Student rozumie potrzebę samodzielnego, ustawicznego zdobywania wiedzy  

i umiejętności zawodowych, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz 

działania na rzecz przestrzegania tych zasad 

 

7. Student angażuje się we współpracę, jest gotów przewodzić grupie i ponosić za nią 

odpowiedzialność 

 

8. 
Student jest gotów do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i 

budowania warsztatu pracy pedagoga 

 

 

Uwagi (opiekuna praktyki ze strony placówki/instytucji) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

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

Pieczęć placówki/instytucji     Data i podpis opiekuna z ramienia placówki/instytucji 

 

 

 

 

Wypełnia wydziałowy kierownik praktyk  

 

 

…………………………….. 

Data i podpis wydziałowego 

kierownika praktyk 

 

W  trakcie trwania praktyki zawodowej student zrealizował/  

nie zrealizował* zamierzone efekty uczenia się w całości/ w części* 

*niepotrzebne skreślić  


