
                                                                                                                                 

 

 

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ  

PRAKTYKI SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ 

w roku akademickim 2018/2019 

planowany harmonogram  

 

1. I rok filologii polskiej – studia I stopnia, śródroczna praktyka ogólnopedagogiczna w 

szkołach podstawowych (II etap edukacji) - 2 h, realizacja praktyk: kwiecień/maj 

2019r.; osoba prowadząca ćwiczenia.   

2. I rok filologii polskiej – studia I stopnia, ciągła praktyka ogólnopedagogiczna w szkołach 

podstawowych (II etap edukacji); termin realizacji: 16 - 30 września 2019r. (zaliczenie 

w semestrze III) – opieka i zaliczenie osoba prowadząca ćwiczenia.   

3. II rok filologia polska – studia I stopnia, śródroczna praktyka z dydaktyki języka 

polskiego w szkole podstawowej klasy 4-8 (2h) – realizacja: kwiecień/maj 2019.  

Opieka i zaliczenie osoba prowadząca ćwiczenia . 

4. II rok filologia polska – studia I stopnia, ciągła praktyka z dydaktyki języka polskiego w 

szkole podstawowej klasy 4-8 (60h) – realizacja: 9 - 30 września 2019r. Opieka i 

zaliczenie osoba prowadząca ćwiczenia (zaliczenie w semestrze V). 

5. III rok filologia polska – studia I stopnia, śródroczna praktyka z dydaktyki języka 

polskiego w szkole podstawowej klasy 4-8: listopad/grudzień 2018r. – 2h obserwacji. 

Opieka i zaliczenie osoba prowadząca ćwiczenia . 

6. III rok filologia polska – studia I stopnia, ciągła praktyka z dydaktyki języka polskiego 

w szkole podstawowej klasy 4-8  (60h) – II etap: 11.03.19 – 29.03.2019.  Opieka i 

zaliczenie osoba prowadząca ćwiczenia. 

7. I rok filologii polskiej – studia II stopnia - śródroczna praktyka ogólnopedagogiczna – 

2h obserwacji w szkole ponadpodstawowej; termin realizacji: 

grudzień2018/styczeń2019. Opieka nad praktykami i zaliczenie: osoba prowadząca 

ćwiczenia. 

8. I rok filologii polskiej – studia II stopnia - ciągła praktyka ogólnopedagogiczna – 30 h 

w szkole ponadpodstawowej; termin realizacji (po I sem., zaliczenie w sem II): 18.03.19 

– 29.03.2019r.  Opieka nad praktykami i zaliczenie osoba prowadząca ćwiczenia.  

9. I rok filologii polskiej – studia II stopnia – 2 h śródroczna praktyka z dydaktyki języka 

polskiego w gimnazjum; termin realizacji : kwiecień/maj 2019r. Opieka i zaliczenie 

osoba prowadząca ćwiczenia.  

10. I rok filologii polskiej – studia II stopnia - ciągła praktyka przedmiotowo-metodyczna w 

szkole ponadpodstawowej – 60 h – termin: po II semestrze: 9 - 30 września 2019r. 

Opieka i zaliczenie osoba prowadząca ćwiczenia (zaliczenie w III semestrze). 

11.  II rok filologii polskiej – studia II stopnia - śródroczna praktyka z dydaktyki języka 

polskiego w szkole ponadpodstawowej (2h); termin: listopad/grudzień 2018r. Opieka 

i zaliczenie osoba prowadząca ćwiczenia 

12. II rok filologii polskiej – studia II stopnia - ciągła praktyka z dydaktyki języka polskiego 

w szkole ponadpodstawowej (60h); termin: 11.03.19 – 29.03.2019. Opieka i zaliczenie: 

osoba prowadząca ćwiczenia (zaliczenie w IV semestrze). 

  

 

Pytania dotyczące praktyk proszę kierować na adres: iwomor@hektor.umcs.lublin.pl    

Praktykami w Dziekanacie zajmuje się mgr Katarzyna Czechowska: 

katarzyna.czechowska@poczta.umcs.lublin.plDziekanat Wydziału Humanistycznego 

81 537 27 57 
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ORGANIZACJA PRAKTYK 

http://praktyki.umcs.lublin.pl/organizacja-praktyk 

Studenci UMCS objęci w planie studiów praktyką zawodową zobowiązani są do 

zarejestrowania praktyki w Systemie Obsługi Praktyk. 

Student objęty praktyką zobowiązany jest do: 

 zapoznania się z obowiązującym go Programem praktyk (efektami praktyk dostępnymi w 

systemie po zalogowaniu), 

 wyboru Praktykodawcy, u którego będzie realizował praktykę i którego profil lub zakres 

działalności pozwoli zrealizować program praktyk, 

 uzyskania zgody Praktykodawcy na realizację praktyki, 

 wprowadzenia danych Praktykodawcy do Systemu w celu wygenerowania przez Dziekanat 

niezbędnych dokumentów, 

 uzyskania zgody Opiekuna praktyk wyznaczonego przez Uczelnię na realizację praktyki u 

danego Praktykodawcy za pośrednictwem systemu, 

 prowadzenia udostępnionego w systemie dziennika praktyk w przypadku, gdy rodzaj praktyki 

tego wymaga, 

 przedstawienia Opiekunowi z ramienia UMCS na zakończenie stosownych dokumentów 

(zgodnie z wymogami na danym wydziale), na podstawie których praktyka będzie mogła być 

przez niego zaliczona i oceniona. 

 szczegóły związane z zasadami realizacji i zaliczenia praktyk przekazują studentom 

akademiccy opiekunowie praktyk.  

DO POBRANIA  

HTTP://PRAKTYKI.UMCS.LUBLIN.PL/ORGANIZACJA-PRAKTYK 

 

UWAGA! Nowe zaktualizowane instrukcje: 
Instrukcja- Moduł Dziekanat (aktualizacja z dn. 17.10.2018) 

Instrukcja- Moduł Opiekun (aktualizacja z dn. 17.10.2018) 

Instrukcja- Moduł Student (aktualizacja z dn. 17.10.2018) 

 

Wzory dokumentów: 

Standardowa deklaracja Uczelni- wzór 

Standardowa umowa Uczelni- wzór 

Umowa ramowa Uczelni- wzór 

Dziennik praktyk- wzór 

Zaświadczenie o odbytej praktyce- wzór 

Załącznik do deklaracji/umowy z efektami kształcenia- wzór 

 

 

 

http://praktyki.umcs.lublin.pl/organizacja-praktyk
http://praktyki.umcs.lublin.pl/organizacja-praktyk
http://praktyki.umcs.lublin.pl/media/fileman/Uploads/Documents/Instrukcja-_Modul_Dziekanat_-_(aktualizacja_z_dn._17.10.2017).pdf
http://praktyki.umcs.lublin.pl/media/fileman/Uploads/Instrukcja-_Modul_Dziekanat_-_(aktualizacja_z_dn._15.02.2017).pdf
http://praktyki.umcs.lublin.pl/media/fileman/Uploads/Instrukcja-_Modul_Dziekanat_-_(aktualizacja_z_dn._15.02.2017).pdf
http://praktyki.umcs.lublin.pl/media/fileman/Uploads/Documents/Instrukcja-_Modul_Opiekun_-_(aktualizacja_z_dn._17.10.2017).pdf
http://praktyki.umcs.lublin.pl/media/fileman/Uploads/Documents/Instrukcja-_Modul_Student_(aktualizacja_z_dn._17.10.2017).pdf
http://praktyki.umcs.lublin.pl/media/fileman/Uploads/Instrukcja-_Modul_Opiekun_-_(aktualizacja_z_dn._13.04.2017).pdf
http://praktyki.umcs.lublin.pl/media/fileman/Uploads/Instrukcja-_Modul_Opiekun_-_(aktualizacja_z_dn._13.04.2017).pdf
http://praktyki.umcs.lublin.pl/media/fileman/Uploads/Documents/zal._2-_standardowa_deklaracja_Uczelni.doc
http://praktyki.umcs.lublin.pl/media/fileman/Uploads/Documents/zal._5-_standardowa_umowa_Uczelni.doc
http://praktyki.umcs.lublin.pl/media/fileman/Uploads/Documents/zal._4-_umowa_ramowa_Uczelni.doc
http://praktyki.umcs.lublin.pl/media/fileman/Uploads/Documents/zal._1-_dziennik_praktyk.doc
http://praktyki.umcs.lublin.pl/media/fileman/Uploads/Documents/zal._1-_dziennik_praktyk.doc
http://praktyki.umcs.lublin.pl/media/fileman/Uploads/Documents/zal._3-_zaswiadczenie_o_odbytej_praktyce.doc
http://praktyki.umcs.lublin.pl/media/fileman/Uploads/Documents/zal._6-_zalacznik_do_umowy-_deklaracji_z_efektami_ksztalcenia.doc

