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  ANIMACJA KULTURY  

Kierunek Specjalność 

Poziom kształcenie 

(studia pierwszego 

stopnia/studia drugiego 

stopnia) 

Rok Semestr / termin 

Zlicze

nie w 

sem. 

Rodzaj praktyki Opiekun 

Studia stacjonarne 

Animacja 

kultury 
 

Studia pierwszego 

stopnia 
I 

po II semestrze 

czerwiec-wrzesień 

2022 

3 
Praktyka ciągła wdrożeniowa 

60 godzin - 3 tygodnie  
dr Zbigniew Pakuła 

Animacja 

kultury 
 

Studia pierwszego 

stopnia 
II 

po IV semestrze 

czerwiec-wrzesień 

2022 

5 
Praktyka ciągła asystencka  

60 godzin – 3 tygodnie 
dr Zbigniew Pakuła 

Animacja 

kultury 
 

Studia drugiego  

stopnia 
I w I semestrze  1 

Praktyka  wdrożeniowa z tutorem  

90 godzin – 3 tygodnie  
dr Agata Świdzińska 

Animacja 

kultury 
 

Studia drugiego  

stopnia 
II w II semestrze 2 

Praktyka  asystencka  z tutorem  

90 godzin – 3 tygodnie  
dr Agata Świdzińska 

Animacja 

kultury 
 

Studia drugiego  

stopnia 
II 

po II semestrze 

wrzesień-

październik 2022 

3 

Praktyka  pedagogiczna w placówkach 

edukacyjnych  

180 godzin – 6 tygodni 

dr Agata Świdzińska 

 
 
 
 
 
 
 



PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 

Kierunek Specjalność 

Poziom kształcenie 

(studia pierwszego 

stopnia/studia drugiego 

stopnia) 

Rok Semestr / termin 

Zlicze

nie w 

sem. 

Rodzaj praktyki Opiekun 

Studia stacjonarne 
Pedagogika 

przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

 
5-letnie studia 

magisterskie  
II 

po IV semestrze 

wrzesień 2022 
5 

Praktyka ciągła asystencka w 

przedszkolu  

15 godzin – 1 tydzień  

dr hab. Barbara 

Bilewicz-Kuźnia 

Pedagogika 

przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

 
5-letnie studia 

magisterskie 
II 

po IV semestrze 

wrzesień 2022 
5 

Praktyka ciągła asystencka w kl. I-III  

szkoły podstawowej 

15 godzin – 1 tydzień 

dr hab.  

Urszula Oszwa,  

prof. uczelni 

Pedagogika 

przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

 
5-letnie studia 

magisterskie 
III 

po VI semestrze 

wrzesień 2022 
7 

Praktyka ciągła metodyczna  w 

przedszkolu  

25 godzin – 1 tydzień  

dr hab. Jolanta 

Andrzejewska 

Pedagogika 

przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

 
5-letnie studia 

magisterskie 
III 

po VI semestrze 

wrzesień 2022 
7 

Praktyka ciągła metodyczna  w kl. I-III  

szkoły podstawowej 

25 godzin – 1 tydzień 

dr Krystyna Kusiak 

Pedagogika 

przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

PPW z edukacją dzieci 

w systemie Montessori 
studia II stopnia     I 

po II semestrze 

wrzesień 2022 
3 

Praktyka pedagogiczna ciągła  

 w przedszkolu  

25 godzin – 1 tydzień  

dr hab. Anna 

Boguszewska 

Pedagogika 

przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

PPW z edukacją dzieci 

w systemie Montessori 
studia II stopnia     I 

po II semestrze 

wrzesień 2022 
3 

Praktyka pedagogiczna ciągła  

 w szkole  

25 godzin – 1 tydzień 

dr hab.  

Beata Bednarczuk, 

prof. uczelni 

Pedagogika 

przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

PPW z edukacją dzieci  

o specjalnych 

potrzebach 

studia II stopnia     I 
po II semestrze 

wrzesień 2022 
3 

Praktyka pedagogiczna ciągła  

 w przedszkolu  

25 godzin – 1 tydzień 

dr hab. Anna 

Boguszewska  

Pedagogika 

przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

PPW z edukacją dzieci  

o specjalnych 

potrzebach 

studia II stopnia     I 
po II semestrze 

wrzesień 2022 
3 

Praktyka pedagogiczna ciągła  

 w szkole  

25 godzin – 1 tydzień 

dr Ewa Sosnowska-

Bielicz 



Pedagogika 

przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

PPW z edukacją dzieci 

w systemie Montessori 
studia II stopnia     II 

w trakcie III 

semestru  
3 

Praktyka w przedszkolu Montessori  

20 godzin  

dr Małgorzata 

Centner-Guz 

Pedagogika 

przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

PPW z edukacją dzieci 

w systemie Montessori 
studia II stopnia     II 

w trakcie III 

semestru 
3 

Praktyka w szkole Montessori  

15 godzin 

dr Iwona 

Zwierzchowska 

Pedagogika 

przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

PPW z edukacją dzieci  

o specjalnych 

potrzebach 

studia II stopnia     II 
w trakcie III 

semestru 
3 

Praktyka śródroczna w przedszkolach 

specjalnych lub integracyjnych  

15 godzin  

dr Magdalena Wójcik 

Pedagogika 

przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

PPW z edukacją dzieci  

o specjalnych 

potrzebach 

studia II stopnia     II 
w trakcie III 

semestru 
3 

Praktyka śródroczna w  szkołach 

specjalnych z oddziałami integracyjnymi  

20 godzin 

dr Magdalena Wójcik 

Studia niestacjonarne 

Pedagogika 

przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

 
5-letnie studia 

magisterskie 
II 

po IV semestrze 

wrzesień 2022 
5 

Praktyka ciągła asystencka w 

przedszkolu  

15 godzin – 1 tydzień 

dr Ewa Niestorowicz 

Pedagogika 

przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

 
5-letnie studia 

magisterskie 
II 

po IV semestrze 

wrzesień 2022 
5 

Praktyka ciągła asystencka w kl. I-III  

szkoły podstawowej 

15 godzin – 1 tydzień 

dr hab.  

Urszula Oszwa,  

prof. uczelni 

Pedagogika 

przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

PPW z edukacją dzieci 

w systemie Montessori 
studia II stopnia     I 

po II semestrze 

wrzesień 2022 
3 

Praktyka pedagogiczna ciągła  

 w przedszkolu  

25 godzin – 1 tydzień 

dr hab. Krzysztof 

Stachyra 

Pedagogika 

przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

PPW z edukacją dzieci 

w systemie Montessori 
studia II stopnia     I 

po II semestrze 

wrzesień 2022 
3 

Praktyka pedagogiczna ciągła  

 w szkole  

25 godzin – 1 tydzień 

dr hab.  

Beata Bednarczuk, 

prof. uczelni 

Pedagogika 

przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

PPW z edukacją dzieci  

o specjalnych 

potrzebach 

studia II stopnia     I 
po II semestrze 

wrzesień 2022 
3 

Praktyka pedagogiczna ciągła  

 w przedszkolu  

25 godzin – 1 tydzień 

dr hab. Krzysztof 

Stachyra 



Pedagogika 

przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

PPW z edukacją dzieci  

o specjalnych 

potrzebach 

studia II stopnia     I 
po II semestrze 

wrzesień 2022 
3 

Praktyka pedagogiczna ciągła  

 w szkole  

25 godzin – 1 tydzień 

dr Ewa Sosnowska-

Bielicz 

Pedagogika 

przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

PPW z edukacją dzieci  

o specjalnych 

potrzebach 

studia II stopnia     II 
w trakcie III 

semestru 
3 

Praktyka śródroczna w przedszkolach 

specjalnych lub integracyjnych  

15 godzin 

dr hab. Zdzisław 

Kazanowski 

Pedagogika 

przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

PPW z edukacją dzieci  

o specjalnych 

potrzebach 

studia II stopnia     II 
w trakcie III 

semestru 
3 

Praktyka śródroczna w  szkołach 

specjalnych z oddziałami integracyjnymi  

20 godzin 

dr hab. Zdzisław 

Kazanowski 

 
 

PEDAGOGIKA SPECJALNA 

Kierunek Specjalność 

Poziom kształcenie 

(studia pierwszego 

stopnia/studia drugiego 

stopnia) 

Rok Semestr / termin 

Zlicze

nie w 

sem. 

Rodzaj praktyki Opiekun 

Studia stacjonarne 

Pedagogika 

specjalna 
 

5-letnie studia 

magisterskie  
I 

po I semestrze 

28.02-4.03.2022 
2 

Praktyka asystencka w 

przedszkolu/SP/klasy młodsze/ 

30 godzin po 1 semestrze  

dr Katarzyna Rusinek 

Pedagogika 

specjalna 
 

5-letnie studia 

magisterskie 
I 

po II semestrze 

19-23.09.2022 
3 

Praktyka asystencka w SP ogóln., 

integracyjnej lub specjalnej 

30 godz. po 2 semestrze 

dr Małgorzata 

Brodacka 

Pedagogika 

specjalna 
 

5-letnie studia 

magisterskie 
II 

po III semestrze 

28.02-11.03.2022 
4 

Praktyka w przedszkolu (edukacja 

włączająca lub integracyjna) 

60 godz. po 3 semestrze 

dr Małgorzata Gulip  

Pedagogika 

specjalna 
 

5-letnie studia 

magisterskie 
II 

po IV semestrze 

12-23.09.2022 
5 

Praktyka w klasach I-III  SP (edukacja 

włączająca lub integracyjna) 

60 godz. po 4 semestrze 

dr Małgorzata 

Brodacka 



Pedagogika 

specjalna 

Edukacja i rehabilitacja 

osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną i osób ze 

spektrum autyzmu 

5-letnie studia 

magisterskie 
III semestr letni 6 

Praktyka zawodowa śródroczna w 

przedszkolu włączającym, 

integracyjnym lub specjalnym dla dzieci 

ze spektrum autyzmu 

40 godz. w 6 semestrze 

dr Małgorzata Gulip 

Pedagogika 

specjalna 

Edukacja i rehabilitacja 

osób z 

niepełnosprawnością 

sensoryczną i terapia 

pedagogiczna 

5-letnie studia 

magisterskie 
III semestr letni 6 

Praktyka zawodowa śródroczna w 

przedszkolu specjalnym lub 

integracyjnym dla dzieci z 

niepełnosprawnością sensoryczną 

40 godz. w 6 semestrze 

dr Małgorzata Gulip 

Pedagogika 

specjalna 

Edukacja i rehabilitacja 

osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną i osób ze 

spektrum autyzmu 

5-letnie studia 

magisterskie 
III 

po VI semestrze 

12-23.09.2022 
7 

Praktyka w klasach 1-3 SP, uczniowie z 

lekką niepełnosprawnością intelektualną 

(edukacja specjalna lub integracyjna) 

40 godz. po 6 semestrze  

dr Magdalena Wójcik 

Pedagogika 

specjalna 

Resocjalizacja z 

socjoterapią 
studia II stopnia     I semestr letni 2 

Praktyka śródroczna w instytucjach 

resocjalizacji wolnościowej 

60 godz. w 2 semestrze 

dr Małgorzata 

Osińska 

Pedagogika 

specjalna 

Edukacja i rehabilitacja 

osób z autyzmem i 

trudnościami w uczeniu 

się 

studia II stopnia     I 
po I semestrze 

28.02-4.03.2022 
2 

Praktyka ciągła w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej 

30 godzin /1 tydzień/ po 1 semestrze 

dr Katarzyna Rusinek 

Pedagogika 

specjalna 

Edukacja i rehabilitacja 

osób z autyzmem i 

trudnościami w uczeniu 

się 

studia II stopnia     I 
po I semestrze 

7-11.03.2022 
2 

Praktyka ciągła w specjalistycznej 

Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej dla osób z autyzmem i 

trudnościami w uczeniu się 

30 godzin /1 tydzień/ po 1 semestrze 

dr Anna Prokopiak 

Pedagogika 

specjalna 

Edukacja i rehabilitacja 

osób z autyzmem i 

trudnościami w uczeniu 

się 

studia II stopnia     I 
po II semestrze 

12-23.09.2022 
3 

Praktyka ciągła w placówkach 

prowadzących terapię dla młodzieży z 

autyzmem (lub innymi zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu) 

60 godzin /2 tygodnie/ po 2 semestrze 

dr Anna Prokopiak 



Pedagogika 

specjalna 

Resocjalizacja z 

socjoterapią 
studia II stopnia     II semestr zimowy 3 

Praktyka śródroczna w instytucjach 

resocjalizacji zakładowej 

60 godz. w 3 semestrze 

dr Katarzyna Korona 

Pedagogika 

specjalna 

Edukacja i rehabilitacja 

osób z autyzmem i 

trudnościami w uczeniu 

się 

studia II stopnia     II semestr zimowy 3 

Praktyka śródroczna w placówkach 

ogólnodostępnych w szkołach 

ponadpodstawowych dla osób ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

60 godz. w 3 semestrze 

dr hab. Monika 

Parchomiuk 

Pedagogika 

specjalna 

Edukacja i rehabilitacja 

osób z autyzmem i 

trudnościami w uczeniu 

się 

studia II stopnia     II 
po III semestrze 

28.02-4.03.2022 
4 

Praktyka ciągła w szkole podstawowej 

dla osób z autyzmem (lub innymi 

zaburzeniami ze spektrum autyzmu) 

30 godzin /1 tydzień/ po 3 semestrze 

dr Dorota Chimicz 

Pedagogika 

specjalna 

Edukacja i rehabilitacja 

osób z autyzmem i 

trudnościami w uczeniu 

się 

studia II stopnia     II 
po III semestrze 

7-11.03.2022 
4 

Praktyka ciągła w szkole 

ponadpodstawowej dla osób z 

autyzmem (lub innymi zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu) 

30 godzin /1 tydzień/ po 3 semestrze 

dr Dorota Chimicz 

Studia niestacjonarne 

Pedagogika 

specjalna 

Edukacja i rehabilitacja 

osób z autyzmem i 

trudnościami w uczeniu 

się 

studia II stopnia     I 
po I semestrze 

luty/marzec 
2 

Praktyka ciągła w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej 

30 godzin /1 tydzień/ po 1 semestrze 

dr Katarzyna Rusinek 

Pedagogika 

specjalna 

Edukacja i rehabilitacja 

osób z autyzmem i 

trudnościami w uczeniu 

się 

studia II stopnia     I 
po I semestrze 

luty/marzec 
2 

Praktyka ciągła w specjalistycznej 

Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej dla osób z autyzmem i 

trudnościami w uczeniu się 

30 godzin /1 tydzień/ po 1 semestrze 

dr Anna Prokopiak 

Pedagogika 

specjalna 

Edukacja i rehabilitacja 

osób z autyzmem i 

trudnościami w uczeniu 

się 

studia II stopnia     I 
po II semestrze 

wrzesień 2022 
3 

Praktyka ciągła w placówkach 

prowadzących terapię dla młodzieży z 

autyzmem (lub innymi zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu) 

60 godzin /2 tygodnie/ po 2 semestrze 

dr Anna Prokopiak 



Pedagogika 

specjalna 

Resocjalizacja z 

socjoterapią 
studia II stopnia     II semestr zimowy 3 

Praktyka śródroczna w instytucjach 

resocjalizacji zakładowej 

60 godz. w 3 semestrze 

dr Katarzyna Korona 

Pedagogika 

specjalna 

Edukacja i rehabilitacja 

osób z autyzmem i 

trudnościami w uczeniu 

się 

studia II stopnia     II semestr zimowy 3 

Praktyka śródroczna w placówkach 

ogólnodostępnych w szkołach 

ponadpodstawowych dla osób ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

60 godz. w 3 semestrze 

dr Magdalena Wójcik 

Pedagogika 

specjalna 

Edukacja i rehabilitacja 

osób z autyzmem i 

trudnościami w uczeniu 

się 

studia II stopnia     II 
po III semestrze 

luty/marzec 
4 

Praktyka ciągła w szkole podstawowej 

dla osób z autyzmem (lub innymi 

zaburzeniami ze spektrum autyzmu) 

30 godzin /1 tydzień/ po 3 semestrze 

dr Dorota Chimicz 

Pedagogika 

specjalna 

Edukacja i rehabilitacja 

osób z autyzmem i 

trudnościami w uczeniu 

się 

studia II stopnia     II 
po III semestrze 

luty/marzec 
4 

Praktyka ciągła w szkole 

ponadpodstawowej dla osób z 

autyzmem (lub innymi zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu) 

30 godzin /1 tydzień/ po 3 semestrze 

dr Dorota Chimicz 

 
 

  Praca Socjalna  

Kierunek Specjalność 

Poziom kształcenie 

(studia pierwszego 

stopnia/studia drugiego 

stopnia) 

Rok Semestr / termin 

Zlicze

nie w 

sem. 

Rodzaj praktyki Opiekun 

Studia stacjonarne 
        

Praca socjalna  studia I stopnia     I 
od czerwca do 

września 2022  
3 

Praktyka zawodowa ciągła wdrożeniowa 

w jednostkach organizacyjnych pomocy 

społecznej (JOPS) lub innych 

instytucjach pomocy, opieki i wsparcia 

pod opieką pracownika socjalnego 

90 godzin /3 tygodnie/ po 2 semestrze 

dr Agata Świdzińska 



Praca socjalna  studia I stopnia     II 

na początku 4 

semestru 

luty/marzec 2022  

4 

Praktyka zawodowa ciągła asystencka w 

JOPS lub innych instytucjach pomocy, 

opieki i wsparcia  

60 godzin /2 tygodnie/ na początku 4 

semestru 

dr Patrycja Zielińska 

Praca socjalna  studia I stopnia     II 
w 4 semestrze do 

września 2022  
5 

Praktyka ciągła specjalizacyjna w JOPS 

lub innych instytucjach pomocy, opieki i 

wsparcia zgodnych z wybraną 

specjalizacją 

90 godzin /3 tygodnie/ realizowana w 4 

semestrze do września 

dr Anna Lada 

Praca socjalna  studia II stopnia     II 
od połowy 3 

semestru  
3 

Praktyka zawodowa ciągła metodyczna 

w jednostkach organizacyjnych pomocy 

społecznej (JOPS) pod opieką 

pracownika socjalnego 

180 godzin /6 tygodni/ od połowy 3 

semestru 

dr Agata Świdzińska 

Praca socjalna  studia II stopnia     II 

na początku  

4 semestru 

luty/marzec 2022 

4 

Praktyka zawodowa ciągła w 

jednostkach organizacyjnych pomocy 

społecznej (JOPS)  lub innych 

instytucjach pomocy, opieki i wsparcia  

60 godzin /2 tygodnie/ na początku 4 

semestru 

dr Patrycja Zielińska 

Studia niestacjonarne 

Praca socjalna  studia II stopnia     I 

na początku  

2 semestru 

luty/marzec 2022  

2 

Praktyka zawodowa ciągła wdrożeniowa 

w jednostkach organizacyjnych pomocy 

społecznej (JOPS) pod opieką 

pracownika socjalnego 

60 godzin /2 tygodnie/ na początku 2 

semestru 

mgr Łukasz 

Kwiatkowski 



Praca socjalna  studia II stopnia     I 
od czerwca do 

września 2022  
3 

Praktyka zawodowa ciągła asystencka w 

jednostkach organizacyjnych pomocy 

społecznej (JOPS)  lub innych 

instytucjach pomocy, opieki i wsparcia  

60 godzin /2 tygodnie/ po 2 semestrze 

dr Katarzyna 

Nowosad 

Praca socjalna  studia II stopnia     II 
od połowy 3 

semestru  
3 

Praktyka zawodowa ciągła metodyczna 

w jednostkach organizacyjnych pomocy 

społecznej (JOPS) pod opieką 

pracownika socjalnego 

180 godzin /6 tygodni/ od połowy 3 

semestru 

mgr Łukasz 

Kwiatkowski 

Praca socjalna  studia II stopnia     II 

na początku  

4 semestru 

luty/marzec 2022 

4 

Praktyka zawodowa ciągła w 

jednostkach organizacyjnych pomocy 

społecznej (JOPS)  lub innych 

instytucjach pomocy, opieki i wsparcia  

60 godzin /2 tygodnie/ na początku 4 

semestru 

dr Katarzyna 

Nowosad 

 
 

 
PEDAGOGIKA 

Kierunek Specjalność 

Poziom kształcenie 

(studia pierwszego 

stopnia/studia drugiego 

stopnia) 

Rok Semestr / termin 
Zliczenie 

w sem. 
Rodzaj praktyki Opiekun 

Studia stacjonarne 

Pedagogika 

Pedagogika opiekuńczo-

wychowawcza z doradztwem 

edukacyjno-zawodowym 

Studia pierwszego 

stopnia 
I 

po II semestrze 

lipiec-wrzesień  

2022 

3 

Praktyka pedagogiczna ciągła w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, w tym 

kolonie i półkolonie  

2 tygodnie – 60 godzin 

dr Joanna Wrótniak 



Pedagogika 

Pedagogika opiekuńczo-

wychowawcza z terapią 

pedagogiczną  

Studia pierwszego 

stopnia 
I 

po II semestrze 

lipiec-wrzesień 

2022 

3 

Praktyka pedagogiczna ciągła w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, w tym 

kolonie i półkolonie  

2 tygodnie – 60 godzin 

dr Joanna Wrótniak 

Pedagogika 

Pedagogika opiekuńczo-

wychowawcza z interwencją 

kryzysową  wobec dzieci i 

młodzieży 

Studia pierwszego 

stopnia 
I 

po II semestrze 

lipiec-wrzesień 

2022  

3 

Praktyka pedagogiczna ciągła w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, w tym 

kolonie i półkolonie  

2 tygodnie – 60 godzin 

dr Magdalena Barabas 

Pedagogika 

Pedagogika opiekuńczo-

wychowawcza z terapią 

pedagogiczną  

Studia pierwszego 

stopnia 
II w IV semestrze  4 

Praktyka zawodowa pedagogiczna 

śródroczna w placówce opiekuńczo-

wychowawczej – 30 godzin  

dr Lilianna Klimek 

Pedagogika 

Pedagogika opiekuńczo-

wychowawcza z terapią 

pedagogiczną  

Studia pierwszego 

stopnia 
II po IV semestrze 

wrzesień 2022 
5 

Praktyka zawodowa pedagogiczna ciągła 

w szkole podstawowej lub poradni 

psychologiczno-pedagogicznej  

3 tygodnie – 60 godzin  

dr Magdalena Barabas 

Pedagogika Pedagogika resocjalizacyjna 
Studia pierwszego 

stopnia 
II realizowana w 

III semestrze  
3 

Praktyka pedagogiczna śródroczna w 

szkole 

2 tygodnie – 30 godzin 

dr Andrzej Chudnicki 

Pedagogika  Pedagogika resocjalizacyjna 
Studia pierwszego 

stopnia 
II 

po III semestrze  

pierwsze 3 tyg.  

sem. IV 

28.02-

18.03.2022 

4 

Praktyka zawodowa pedagogiczna ciągła 

w instytucjach resocjalizacji 

wolnościowej 

3 tygodnie – 60 godzin 

dr Andrzej Chudnicki 

Pedagogika  Pedagogika resocjalizacyjna 
Studia pierwszego 

stopnia 
II po IV semestrze 5 

Praktyka zawodowa pedagogiczna ciągła 

w instytucjach resocjalizacji zakładowej  

3 tygodnie – 60 godzin 

dr Andrzej Chudnicki 

Pedagogika Pedagogika resocjalizacyjna 
Studia pierwszego 

stopnia 
III 

po V semestrze 

pierwsze 2 tyg. 

sem. VI 

28.02-

11.03.2022 

6 

Praktyka ciągła w instytucjach 

resocjalizacji zakładowej  

2 tygodnie – 40 godzin 

dr Katarzyna Korona 



Pedagogika 
Doradztwo zawodowe i 

edukacyjne  

Studia drugiego 

stopnia 
I 

po II semestrze 

wrzesień 2022 
3 

Praktyka ciągła w szkole 

ponadpodstawowej  

30 godz. – 2 tygodnie  

dr Katarzyna Wołk 

Pedagogika 

Pedagogika opiekuńczo – 

wychowawcza z mediacją 

szkolną i sądową 

Studia drugiego 

stopnia 
I w  II semestrze 2 

Praktyka pedagogiczna śródroczna w 

placówce opiekuńczo-wychowawczej   

 30 godz. – 1 dzień w tyg. po 2 godz. 

dr Katarzyna Wołk 

Pedagogika 

Pedagogika opiekuńczo – 

wychowawcza z mediacją 

szkolną i sądową 

Studia drugiego 

stopnia 
I po II semestrze  

wrzesień 2022 
3 

Praktyka zawodowa pedagogiczna ciągła 

u pedagoga szkolnego w szkole 

ponadpodstawowej  

 60 godz. – 3 tygodnie  

dr Katarzyna Wołk 

Studia niestacjonarne 

Pedagogika 

Pedagogika opiekuńczo-

wychowawcza z doradztwem 

edukacyjno-zawodowym 

Studia pierwszego 

stopnia 
I 

po II semestrze 

lipiec-wrzesień 

2022  

3 

Praktyka pedagogiczna ciągła w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, w tym 

kolonie i półkolonie  

2 tygodnie – 60 godzin 

dr Joanna Wrótniak 

Pedagogika 

Pedagogika opiekuńczo-

wychowawcza z terapią 

pedagogiczną  

Studia pierwszego 

stopnia 
I 

po II semestrze 

lipiec-wrzesień 

2022  

3 

Praktyka pedagogiczna ciągła w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, w tym 

kolonie i półkolonie  

2 tygodnie – 60 godzin 

dr Joanna Wrótniak 

Pedagogika 

Pedagogika opiekuńczo-

wychowawcza z interwencją 

kryzysową  wobec dzieci i 

młodzieży 

Studia pierwszego 

stopnia 
I 

po II semestrze 

lipiec-wrzesień 

2022  

3 

Praktyka pedagogiczna ciągła w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, w tym 

kolonie i półkolonie  

2 tygodnie – 60 godzin 

dr Joanna Wrótniak 

Pedagogika 

Pedagogika opiekuńczo-

wychowawcza z terapią 

pedagogiczną  

Studia pierwszego 

stopnia 
II w IV semestrze  4 

Praktyka zawodowa pedagogiczna 

śródroczna w placówce opiekuńczo-

wychowawczej – 30 godzin  

dr Lilianna Klimek 

Pedagogika 

Pedagogika opiekuńczo-

wychowawcza z terapią 

pedagogiczną  

Studia pierwszego 

stopnia 
II w IV semestrze 

wrzesień  2022 
5 

Praktyka zawodowa pedagogiczna ciągła 

w szkole podstawowej lub poradni 

psychologiczno-pedagogicznej  

3 tygodnie – 60 godzin  

dr Magdalena Barabas 

 



 

 

 

PSYCHOLOGIA 

Studia stacjonarne 

Kierunek Specjalność 

Poziom kształcenie 

(studia pierwszego 

stopnia/studia drugiego 

stopnia) 

Rok Semestr / termin 
Zliczenie 

w sem. 
Rodzaj praktyki Opiekun 

Psychologia 
Psychologia kliniczna i 

neuropsychologia 
Studia jednolite 

magisterskie 
IV 

VIII semestr - 

okres wakacyjny 

2022 

8 
Praktyka psychologiczna (wakacyjna) 

100 godz. (po 25 godz. tygodniowo) 
dr Łucja Domańska 

Psychologia Psychologia rodziny 
Studia jednolite 

magisterskie 
IV 

VIII semestr - 

okres wakacyjny 

2022 

8 
Praktyka psychologiczna (wakacyjna) 

100 godz. (po 25 godz. tygodniowo) 
dr Dagmara Musiał 

Psychologia Psychologia społeczna 
Studia jednolite 

magisterskie 
IV 

VIII semestr - 

okres wakacyjny 

2022 

8 
Praktyka psychologiczna (wakacyjna) 

100 godz. (po 25 godz. tygodniowo) 

mgr Krzysztof 

Leoniak 

 


