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Procedura organizacji i rozliczania praktyk  

dla osób realizujących praktyki katechetyczne, psychologiczno-

pedagogiczne, teologiczne na kierunku teologia 

profil ogólnoakademicki 
(zgodnie z Regulaminem praktyk z 21 II 2022 r. dostępnym pod adresem: 

https://bk.uksw.edu.pl/node/4) 

1. Praktyki studenckie na kierunku teologia odbywają się w sposób określony w Programie 

studiów: https://bip.uksw.edu.pl/node/210. 

2. Praktyki studenckie stanowią integralną część procesu kształcenia studentów i są 

bezpośrednio powiązane z programem kształcenia na kierunku teologia. Program praktyk jest 

dostosowany do zainteresowań i planowanej kariery zawodowej, a ich realizacja odbywa się 

w czasie wolnym od zajęć. Praktyki zawodowe trwają 160 godzin. Za zrealizowanie praktyk 

student otrzymuje 6 punktów ECTS. Studenci, którzy w ramach studiów realizują 

przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, wskazany wymiar godzinowy praktyk 

realizują w placówkach oświatowych w formie praktyk psychologiczno-pedagogicznych 

i katechetycznych. 

3. Rozliczenie praktyk odbywa się w dziesiątym semestrze studiów.  

4. Sposób weryfikacji przedmiotowych efektów uczenia się: ocena pełnomocnika Dziekana ds. 

praktyk na podstawie rozmowy ze studentem oraz karty kompetencji i dziennika praktyk 

(sprawozdania z przebiegu praktyk). 

Wybór miejsca odbywania praktyk 

Praktyki studenckie na kierunku teologia mogą się odbywać w wybranych formach 

i instytucjach, takich jak: 

− ruchy formacyjne; 

− pielgrzymki (piesze i autokarowe, do krajowych i zagranicznych miejsc kultu); 

− domy rekolekcyjne;  

− biblioteki i redakcje wydawnictw teologicznych; 

− szpitale i hospicja;  

− szkoły i przedszkola, w których organizowane są lekcje religii katolickiej; 

− świetlice szkolne, środowiskowe itp. (dla praktyk psychologiczno-pedagogicznych); 

− inne instytucje i organizacje o podobnym profilu, wybrane przez studenta 

w porozumieniu z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk, umieszczone na stronie Biura 

Karier bądź doradzone przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk.  



W przypadku studentów realizujących w ramach studiów przygotowanie pedagogiczne do 

nauczania religii wymagane są praktyki psychologiczno-pedagogiczne (w świetlicach, 

w ramach wyjazdów z dziećmi lub młodzieżą, kolonii itp.) oraz katechetyczne (w ramach 

szkolnych lekcji religii).  

Godzinowy wymiar praktyk 

Student powinien zrealizować 160 godzin praktyk w następujący sposób: 

1. Studenci, którzy nie zamierzają uzyskać kwalifikacji do nauczania religii, realizują praktyki 

w dwóch miejscach spośród trzech obszarów:  

I. ruchy formacyjne, pielgrzymki i domy rekolekcyjne 

II. instytucje zajmujące się wydawaniem i gromadzeniem publikacji teologicznych 

III. szpitale i hospicja po 80 godzin w każdym. Student nie może wybrać dwukrotnie 

praktyki tego samego rodzaju: 

− praktyka I – realizowana w trakcie III roku studiów – 80 godzin; 

− praktyka II – realizowana w trakcie IV roku studiów – 80 godzin; 

2. Studenci realizujący w ramach studiów przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, 

odbywają praktyki w następującym porządku:  

− praktyka psychologiczno-pedagogiczna - realizowana w trakcie III roku studiów – 

30 godzin; 

− praktyka katechetyczna śródroczna - realizowana w trakcie IV roku studiów – 90 

godzin, w tym 45 godzin w szkole podstawowej i 45 godzin w szkole 

ponadpodstawowej; 

− praktyka katechetyczna ciągła – realizowana po IV roku studiów – 30 godzin 

w wybranym typie szkoły. 

Organizacja praktyk  

1. Student przed rozpoczęciem praktyk kontaktuje się z pełnomocnikiem dziekana ds. praktyk 

w celu ustalenia miejsca odbywania praktyk właściwego dla kierunku (ew. specjalności). 

Student może skorzystać z listy placówek zamieszczonej na stronie Biura Karier lub 

samodzielnie zaproponować placówkę. Praktyki rozpoczynają się po wydaniu przez 

pełnomocnika kompletu dokumentów – stosownych do oczekiwań instytucji przyjmującej 

praktykanta oraz po potwierdzeniu przez studenta spełnienia wymagań wskazanych 

w Regulaminie Praktyk oraz stosownego Zarządzeniu Dziekana Wydziału Teologicznego.  

2. Przed rozpoczęciem praktyk Student ma obowiązek pobrać formularz Karty Praktykanta 

oraz Sprawozdania z przebiegu praktyk (dostępne pod adresem: 

https://bk.uksw.edu.pl/node/20).  



Zaliczenie praktyk 

Zaliczenie praktyki stanowi warunek ukończenia studiów. Warunkiem zaliczenia praktyki jest 

dopełnienie wszelkich formalności oraz terminowości przed rozpoczęciem praktyk, w trakcie 

ich realizacji oraz po ich zakończeniu. 

Zaliczenie przez Pełnomocnika dokonywane jest bezpośrednio po zakończeniu odbywania 

praktyk (maksymalnie w ciągu 30 dni), na podstawie dostarczonych przez Studenta 

dokumentów – wypełnionej Karty Praktykanta oraz Sprawozdania z przebiegu praktyk. 

Pełnomocnik w rozmowie ze Studentem weryfikuje opinie i oceny opiekuna praktyk 

z instytucji. Zaliczenie praktyk w systemie USOS odbywa się w czasie określonym 

w programie studiów.  


