
Karta oceny studenckiej praktyki zawodowej 

Olsztyńska Szkoła Wyższa  

……………………………………………………………………………………. 

 

 

Kierunek studiów 
Pedagogika 

 

Imię i Nazwisko studenta 

 

Tryb studiów /nr albumu / rok studiów/  Studia II stopnia/ 

Miejsce odbywania praktyki 

 (Nazwa instytucji/przedsiębiorstwa/adres) 

 

Termin odbywania praktyk/  

liczba godzin (180 godz.) 

 

Imię i nazwisko opiekuna praktyk ze strony 

przedsiębiorstwa/instytucji 

 

 

 

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

 

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

                                                                                                                                                      podpis i pieczątka Dziekana 

Wydziału 

 

Lp. Efekty uczenia się 
(wypełnia opiekun z ramienia instytucji/przedsiębiorstwa) 

zaliczone/ 

niezaliczone* 

 Wiedza  

1. Student zna sposoby przedsiębiorczego konstruowania i kontrolowania własnej ścieżki 

kariery 

 

2. Ma usystematyzowaną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach 

związanych z wybraną sferą działalności pedagogicznej, kulturalnej 

 

 Umiejętności  

3. Umie samodzielnie się uczyć oraz projektować swoją karierę zawodową i kierować jej 

przebiegiem zgodnie z zasadami prawnymi, zawodowymi i etycznymi  

 

4. Potrafi obserwować, diagnozować i oceniać zjawiska społeczne, dokonywać analizy 

problemów pedagogicznych, wykonywać zadania typowe dla działalności 

pedagogicznej    . 

 

5. Posiada umiejętności sprawnego komunikowania się z różnymi odbiorcami, stosuje w 

praktyce komunikacyjnej zasadę partnerstwa,    

potrafi komunikować ze specjalistami z dyscyplin pokrewnych w celu diagnozy i 

prezentacji sytuacji pedagogicznej    

 

6. potrafi kierować zespołem i współdziałać z innymi osobami w realizacji wyznaczonych 

celów 

 

7. Potrafi twórczo animować uczestników działalności pedagogicznej do rozwoju  

 Kompetencje  

8. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie konieczność 

ustawicznego podnoszenia swoich kompetencji zawodowych 

 

9. Docenia znaczenie działalności pedagogicznej w życiu człowieka, identyfikuje się z 

zawodem i zadaniami pedagoga, ma pozytywne nastawienie do przekształcania i 

wzbogacania praktyki pedagogicznej  

 

10. Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych z zakresu pedagogiki, działalności 

edukacyjnej, kulturalnej i prawidłowo definiuje priorytety określonych zadań, myśląc i 

działając w sposób przedsiębiorczy 

 

11. Jest gotowy do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz do opracowywania 

projektów społecznych w tym działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego 

regionu i kraju  

 

12. Odznacza się odpowiednim poziomem empatii, asertywności i gotowości do 

komunikowania się w celu rozwiązywania problemów pracy zawodowej    

 

13. Identyfikuje i rozważnie oraz odpowiedzialnie rozstrzyga dylematy zawodowe i etyczne   

14. Jest gotowy do współpracy z instytucjami i środowiskiem społecznym wykorzystując w 

sposób interdyscyplinarny zdobytą wiedzę  

 

 



 

Uwagi  (opiekuna praktyk ze strony instytucji/przedsiębiorstwa) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………….. 

 

 

…………………………………………      …………………………… 

Pieczęć instytucji/przedsiębiorstwa                                                                              Data i podpis opiekuna z ramienia 

                                   przedsiębiorstwa/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 


