
INSTRUKCJA 

organizacji i przebiegu 

2-tygodniowej praktyki zawodowej 

dla studentów studiów stacjonarnych magisterskich: 

NAUKI O RODZINIE 

 

Studenci kierunku: NAUKI O RODZINIE 

Po pierwszym roku studiów II stopnia odbywają 2-tygodniową (50 godzinnną) praktykę cią-

głą w wybranej przez siebie placówce (np.: opiekuńczo-wychowawczej, centrum pomocy 

rodzinie, fundacjach i stowarzyszeniach , których głównym celem statutowym jest pomoc 

rodzinie, domach pomocy społecznej, stacje caritas, hospicja, poradnie rodzinne itp.) zgodnie 

z poniższą instrukcją. 

 

I. CELE PRAKTYKI 

 

1. Rozwijanie umiejętności: 

- rozpoznawania ogólnego stanu życia rodzinnego w środowisku lokalnym; 

- zapoznania się z różnymi formami pracy pedagogiczno-psychologicznej w zakresie życia 

małżeńskiego i rodzinnego i działalnością profilaktyczną małżeństwa i rodziny; 

- analizy i oceny zjawisk odnośnie świadczenia wieloaspektowej pomocy na rzecz małżeń-

stwa i rodziny;  

- inicjowania w ramach profilaktyki różnych form pomocy celem stworzenia warunków do 

pełnego rozwoju i funkcjonowania rodziny;  

- udzielania pomocy rodzinom, a szczególnie będącym w bardzo trudnej sytuacji (niepełnym, 

z osobami niepełnosprawnymi); 

- planowania, organizowania i koordynowania działalności (organizowanie stowarzyszeń 

wspierających rodzinę) na rzecz rodziny w środowisku lokalnym. 

 

2. Doskonalenie praktycznej działalności studentów w zakresie: 

- analizy i diagnozy sytuacji życia rodzinnego oraz opracowywanie strategii działania pre-

wencyjnego w wypadku zagrożenia struktur i funkcji rodziny;  

- udzielania wsparcia rodzinom poprzez prowadzenie pedagogizacji rodziców;  

- inicjowania pomocy pedagogicznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych; 

działalność polegająca na organizowaniu (również przy pomocy innych specjalistów) wszech-

stronnej pomocy rodzinom posiadającym dzieci specjalnej troski: upośledzonych umysłowo, 

zaburzonych osobowościowo, niepełnosprawnych fizycznie i przewlekłe chorych. 

 

3. Rozwijanie inicjatywy studentów w organizowaniu współpracy z organizacjami zaangażo-

wanymi na rzecz rodziny, takimi jak: organy samorządowe wszystkich szczebli, organizacje 

pozarządowe czy organy wyznaniowe celem stworzenia odpowiednich warunków do pełnego 

rozwoju i funkcjonowania rodziny 

 

II. OBOWIĄZKI INSTYTUCJI W ZAKRESIE ORGANIZACJI I NADZORU PRAKTYKI 

STUDENTA 

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem praktyki sprawuje Dyrektor instytucji lub wyznaczony 

przez niego opiekun (wychowawca), do którego obowiązków należy: 

1. Merytoryczny i metodyczny nadzór nad przebiegiem praktyki. 

2. Opracowanie ze studentem indywidualnego planu praktyki na cały okres jej trwania 

(uwzględniającego zadania wynikające ze specyfiki placówki, w której odbywa się praktyka). 

3. Umożliwienie studentowi zapoznania się: 



a) ze strukturą organizacyjną placówki i z prowadzoną dokumentacją placówki, 

b) z pracą w placówce, a w szczególności: 

- z problemami opiekuńczo-wychowawczymi wynikającymi ze specyfiki placówki, 

- z przebiegiem i organizacją stałych zajęć, 

- z organizacją czasu wolnego i rozwijania zainteresowań podopiecznych 

- z nowatorskimi rozwiązaniami metodycznymi, 

- z formami współdziałania placówki ze środowiskiem. 

 

4. Do szczegółowych zadań opiekuna praktyki należy: 

 

a) nadzorowanie pracy studenta-praktykanta, 

b) udzielanie studentowi merytorycznych i metodycznych wskazówek do pracy, 

c) troska o zapewnienie studentowi odpowiednich warunków do pracy i prowadzenia zajęć, 

d) kontrolowanie przygotowania studenta do zajęć, 

e) ocena studenta – jego przygotowania do pracy i charakterystyka predyspozycji do wyko-

nywania zawodu. 

 

III. OBOWIĄZKI STUDENTA ODBYWAJĄCEGO PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ: 

 

Student odbywa praktykę z zaangażowaniem i pełną odpowiedzialnością. Do jego obowiąz-

ków należy: 

1. Zgłoszenie się do Dyrekcji określonej placówki w pierwszym dniu praktyki (o godz. 8.00). 

2. Uczestniczenie w pracy placówki w wymiarze 5 godzin dziennie, zgodnie z rytmem pracy 

wyznaczonym specyfiką funkcjonowania danej placówki. 

3. Zapoznanie się z całokształtem pracy danej placówki (por. pkt.II .3 a,b). 

4. Hospitacja zajęć, przed rozpoczęciem samodzielnej ich realizacji, związanych z różnymi 

obszarami pracy placówki  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć placówki 

 

 



 

OPINIA O  PRZEBIEGU  DWUTYGODNIOWEJ PRAKTYKI ZAWODO-

WEJ  STUDENTA KIERUNKU 

 NAUK O RODZINIE 

 

 

I. DANE DOTYCZĄCE STUDENTA ODBYWAJĄCEGO PRAKTYKĘ  

 

1. Nazwisko i imię studenta(ki)......................................................................... 

2. Kierunek studiów- Nauki o Rodzinie. Rok studiów........................................ 

 

II.   DANE DOTYCZĄCE PLACÓWKI, W KTÓREJ ODBYWA SIĘ PRAK-

TYKA 

 

1. Nazwa placówki 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. Nazwisko i imię osoby sprawującej bezpośrednią opiekę nad praktykan-

tem:………………………………………………………………… 

 

III.  DANE    DOTYCZĄCE    WYKONANIA    PRZEZ    STUDENTA    

CZYNNOŚCI PRZEWIDZIANYCH PROGRAMEM PRAKTYK 

 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………..……….. 

……………………………………………………………………………………. 

 

IV. OPINIA   O  PRZYGOTOWANIU   STUDENTA  DO   PRACY  W   ZA-

KRESIE SWOJEJ   SPECJALNOŚCI 

 

1. Przygotowanie rzeczowe i metodyczne ……………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

2.   Umiejętności   integracji   teorii   z  praktycznym   działaniem   w  zakresie   

umiejętności planowania i samodzielnej realizacji planu pracy      

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 



V.    OSOBOWOŚCIOWE    PREDYSPOZYCJE    STUDENTA    ZWIĄZA-

NE    Z    JEGO PRZYDATNOŚCIĄ DO ZAWODU  

 

1. Umiejętność nawiązywania kontaktów  z ludźmi 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………… 

2. Predyspozycje i kultura osobista studenta  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. Zachowanie się studenta w sytuacjach trudnych, stopień samodzielności i 

twórczej inwencji 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

4. Stosunek studenta do zajęć i powierzonych mu prac 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………. 

5. Zainteresowania studenta, jego zdolności i przydatność do zawodu  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

VI. OGÓLNA OCENA Z PRAKTYKI (stopnie: bardzo dobry, dobry /+/; dosta-

teczny /+/; niedostateczny)................................................................ 

 

 

 
Podpis Dyrektora    

                                                                                                           Podpis opiekuna praktyki 

 

 

Pieczęć placówki 

 

 


