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REGULAMIN  PRAKTYK PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH  I DYDAKTYCZNYCH 
 
Praktyki psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne obowiązują tych studentów Filologii Germańskiej, którzy 
wybrali specjalność nauczycielską. 
Studia pierwszego stopnia przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela szkołach podstawowych  
                                         
                                                        STUDIA LICENCJACKIE  
   
 

II ROK STUDIÓW – SEMESTR 3 – PRAKTYKI psychologiczno- pedagogiczne  
 
Praktyki psychologiczno-pedagogiczne obejmują łącznie 30 godzin, w szkole podstawowej Praktyki psychologiczno-
pedagogiczne można odbywać w placówkach oświatowych i w szkołach podstawowych, niezależnie od tego, czy są to 
szkoły państwowe, społeczne czy prywatne; muszą jednak posiadać uprawnienia szkoły publicznej.  
 
Zaliczenie praktyk następuje na podstawie:  
- dzienniczka praktyk 
- dziennika praktyk psychologiczno-pedagogicznych  
- rozmowy z opiekunem praktyk 
-zaliczenie praktyk psychologiczno-pedagogicznych następuje po semestrze trzecim. 
 

 II ROK STUDIÓW –  PRAKTYKI DYDAKTYCZNE: JĘZYK NIEMIECKI 
 
Na drugim roku studiów realizowane są praktyki w zakresie specjalności kształcenia (język niemiecki jako język obcy) 
i obejmują łącznie 120 godzin w szkole podstawowej ( lub częściowo - maksymalnie 40 godzin w przedszkolu) 
Podczas realizacji praktyk na każdym etapie edukacyjnym student powinien obserwować co najmniej 10 godzin nauki, 
a następnie pozostałe 30 godzin prowadzić, najpierw pod kierunkiem nauczyciela, a następnie samodzielnie.  
Zaliczenie praktyk dydaktycznych w zakresie nauczania języka niemieckiego następuje po semestrze szóstym. 
 

III ROK STUDIÓW – SEMESTR 5 i SEMESTR 6 – PRAKTYKI: JĘZYK ANGIELSKI 
 
Na trzecim roku studiów realizowane są praktyki w zakresie języka angielskiego – 60 godzin w szkole podstawowej 
lub częściowo w przedszkolu ( maksymalnie 20 godzin). 
Podczas realizacji praktyk student powinien obserwować co najmniej 20 godzin nauki, a następnie pozostałe 20 godzin 
prowadzić, najpierw pod kierunkiem nauczyciela, a następnie samodzielnie. 
 
Studenci zobowiązani są do prowadzenia zeszytu praktyk, według wzoru podanego na zajęciach z metodyki. 
Scenariusze lekcji muszą być potwierdzone przez opiekuna praktyk z ramienia szkoły.  
Studenci, których obowiązują praktyki, mają obowiązek dostarczyć wymagane formularze (skierowanie i 
porozumienia) na dwa tygodnie przed rozpoczęciem planowanych praktyk.  
Zaliczenie praktyk następuje na podstawie: 
- szczegółowego omówienia jednej z przeprowadzonych lekcji 
- pisemnej opinii opiekuna praktyk z ramienia szkoły (lub dyrektora), zawierającej informację o ilości godzin praktyk 
w danej szkole; 
- zeszytu praktyk (potwierdzonego przez opiekuna praktyk z ramienia szkoły  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                STUDIA MAGISTERSKIE  
 

II ROK STUDIÓW – SEMESTR 3 – PRAKTYKI psychologiczno- pedagogiczne  
 
Praktyki psychologiczno-pedagogiczne obejmują łącznie 30 godzin, ( 15 w szkole podstawowej i 15 godzin w szkole 
ponadpodstawowej) 
 
Zaliczenie praktyk następuje na podstawie:  
- dzienniczka praktyk 
- dziennika praktyk psychologiczno-pedagogicznych  
- rozmowy z opiekunem praktyk 
-zaliczenie praktyk psychologiczno-pedagogicznych następuje po semestrze trzecim. 
 
 

II ROK STUDIÓW –  PRAKTYKI DYDAKTYCZNE: JĘZYK NIEMIECKI 
 
Na drugim roku studiów realizowane są praktyki w zakresie specjalności kształcenia (język niemiecki jako język obcy) 
i obejmują łącznie 120 godzin( 60 godzin w szkole podstawowej i 60 godzin w szkole ponadpodstawowej) 
Podczas realizacji praktyk na każdym etapie edukacyjnym student powinien obserwować co najmniej 20 godzin nauki, 
a następnie pozostałe 40 godzin prowadzić, najpierw pod kierunkiem nauczyciela, a następnie samodzielnie.  
Zaliczenie praktyk dydaktycznych w zakresie nauczania języka niemieckiego następuje po semestrze szóstym. 
 
Zaliczenie praktyk następuje na podstawie: 
- szczegółowego omówienia jednej z przeprowadzonych lekcji 
- pisemnej opinii opiekuna praktyk z ramienia szkoły (lub dyrektora), zawierającej informację o ilości godzin praktyk 
w danej szkole; 
- zeszytu praktyk (potwierdzonego przez opiekuna praktyk z ramienia szkoły  
 
 

Po wybraniu szkoły, uzyskaniu zgody dyrektora szkoły i nauczyciela przyjmującego na praktykę należy dostarczyć do opiekuna 
praktyk wypełnione skierowanie na praktykę (jeden egzemplarz) oraz porozumienie (w dwóch oryginalnych egzemplarzach) 
pomiędzy wybraną szkołą i UG (jeśli szkoła nie podpisała porozumienia z UG).  
Nauczyciel w szkole opiekujący się praktykantem otrzymuje wynagrodzenie za opiekę, które płacone jest po realizacji praktyki. W 
tym celu po zakończeniu praktyki (w okresie do 2 tygodni) należy przedłożyć rachunek i umowę.  
Wszelkie formularze (porozumienie, umowa, rachunek, skierowanie na praktyki są jednakowe dla studentów różnych kierunków i 
znajdują się na stronie internetowej UG). 

 
Zarówno w czasie studiów licencjackich jak i magisterskich studenci ( w miarę możliwości) przeprowadzają 
lekcje obserwowaną przez opiekuna praktyk ( w ramach hospitacji ) 
 
 
Studenci studiów magisterskich, którzy ukończyli w ramach studiów licencjackich specjalność nauczycielską i 
zrealizowali wymaganą ilość godzin praktyk w szkole podstawowej mogą mieć te godziny zaliczone ( 15 i 60).  
 Zobowiązani są jednak do zrealizowania wymaganej ilości godzin w zakresie praktyk psychologiczno- 
pedagogicznych oraz dydaktycznych w zakresie nauczania języka niemieckiego w szkole ponadpodstawowej ( 15 
i 60). 
 
 


