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ZARZĄDZENIE  

 

Nr 3/2016 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

 

z dnia 14 stycznia 2016 r. 
 

 

w sprawie praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS 

realizowanych w okresie trwałości projektu pn.  

„www.praktyki.wh.umcs. Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk 

pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS” 

 
Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (t.j. Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r, poz. 131) oraz               

§ 53 ust. 2 pkt 1 Statutu UMCS z dnia 14 czerwca 2006 r., 

 

zarządzam:  
 

§ 1 

W związku z zakończeniem realizacji na Wydziale Humanistycznym UMCS projektu 

edukacyjnego pn. „www.praktyki.wh.umcs. Przygotowanie i realizacja nowego 

programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IIII Wysoka jakość oświaty, Działanie 3.3. Poprawa 

jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia 

nauczycieli oraz okresem jego trwałości, określam zasady odbywania praktyk 

pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym. 

 

§ 2 

1. Przez praktyki pedagogiczne należy rozumieć praktyki na kierunkach studiów 

przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. 

2. Obowiązek odbywania praktyki pedagogicznej przez studentów wynika ze standardów 

kształcenia nauczycieli i realizowanych programów studiów. 

3. Praktyki pedagogiczne realizowane są na zasadach określonych w Zarządzeniu                   
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Nr 70/2015 Rektora UMCS w sprawie zasad organizacji i odbywania praktyk objętych 

planem studiów w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach studiów 

pierwszego i studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w zakresie 

możliwym do zastosowania uwzględniając trwałość projektu, o którym mowa § 1 

niniejszego zarządzania. 

4. Dziekan Wydziału Humanistycznego może określić inne wzory dokumentów związanych 

z realizacją praktyk pedagogicznych, niż wynikające z zarządzenia, o którym mowa w 

ust. 3. 

5. W przypadku posiadania przez Wydział, zarezerwowanych na ten cel, środków 

finansowych możliwa jest wypłata wynagrodzeń dla Patronów Praktyk (nauczycieli), 

według stawek określonych przez Dziekana Wydziału Humanistycznego. Zgodę na 

wypłatę wynagrodzeń wydaje Prorektor właściwy ds. studenckich. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

        R E K T O R 

 

 

 

 

    prof. dr hab. Stanisław Michałowski 


