
 
 
 

                                            STUDIA PODYPLOMOWE 

                 WYKAZ GODZIN PRAKTYK ZAWODOWYCH 2022/2023 

 

Nazwa kierunku Ilość godzin praktyk 

Administracja publiczna            nie ma 

Andragogika  

( dla studentów, kończących studia w semestrze zimowym) 

30 

Arteterapia 30 

Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe  nie ma 

Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole 90 

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa  90 

Biznes i zarządzanie 90 

Biologia w szkole  90 

Chemia w szkole  90 

Coaching i tutoring w edukacji  

( dla studentów, kończących studia w semestrze zimowym) 

nie ma 

Doradztwo zawodowe  90 

Dydaktyka języka obcego : j.angielski; j.niemiecki 90 

E-administracja  

( dla studentów, kończących studia w semestrze zimowym) 

nie ma 

Edukacja dla bezpieczeństwa z przysposobieniem obronnym 90 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 

intelektualną (oligofrenopedagogika) 

I uprawnienia = 180 

II uprawnienia= 120 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową 

(surdopedagogika) 

I uprawnienia = 180 

II uprawnienia=120 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową 

(tyflopedagogika) 

I uprawnienia = 180 

II uprawnienia= 120 

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  I uprawnienia = 180 

II uprawnienia= 120 

Edukacja włączająca   I uprawnienia = 180 

II uprawnienia= 120 

Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia 

( dla studentów, kończących studia w semestrze zimowym) 

nie ma 

Etyka w szkole  90 

Filozofia w szkole  90 

Fizyka w szkole 90 

Geografia w szkole 90 

Gry i grywalizacja w edukacji nie ma 

Gerontologia i opieka nad osobami starszymi  

( dla studentów, kończących studia w semestrze zimowym) 

nie ma 



 
 
 

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna ( studia doskonalące) 

( dla studentów, kończących studia w semestrze zimowym) 

30 

Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia  nie ma 

Historia i teraźniejszość 90 

Historia w szkole 90 

Informatyka z programowaniem w szkole  90 

Język polski w szkole 90 

Kontrola zarządcza 

(dla studentów, kończących studia w semestrze zimowym) 

nie ma 

Logistyka nie ma 

Logistyka w szkole 90 

Logopedia I uprawnienia = 180 

II uprawnienia= 120 

Matematyka w szkole 90 

Muzyka w szkole 90 

Mediacje i negocjacje 

( dla studentów, kończących studia w semestrze zimowym) 

nie ma 

Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego 90 

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych  

( dla studentów, kończących studia w semestrze zimowym) 

nie ma 

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) I uprawnienia = 180 

II uprawnienia= 120 

Pedagogika korekcyjna z elementami integracji sensorycznej 

(terapia pedagogiczna) 

I uprawnienia = 180 

II uprawnienia= 120 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno 

-pedagogiczną 

90 

Pedagogika resocjalizacyjna I uprawnienia = 180 

II uprawnienia= 120 

Pedagogika środowiskowa 

(dla studentów, kończących studia w semestrze zimowym) 

90 

Pedagogika sztuki - plastyka   90 

Pedagogika leczniczo-terapeutyczna   I uprawnienia = 180 

II uprawnienia= 120 

Przedsiębiorczość w szkole 90 

Przygotowanie pedagogiczne (Ścieżka ogólna) (wszystkie poziomy nauczania) 150 

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych  

i praktycznych przedmiotów zawodowych (ścieżka zawodowa) 

 

150 

Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania nauczyciela 

psychologa 

120 

Przygotowanie pedagogiczne nauczyciel języka obcego  
( wszystkie poziomy nauczania ) 

150 



 
 
 

Przyroda w szkole  90 

Pedagogika resocjalizacyjna  I uprawnienia = 180 

II uprawnienia= 120 

Rolnictwo  nie ma 

Rytmika, logorytmika i gimnastyka z elementami tańca  

w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

90 

Samorząd terytorialny  

(dla studentów, kończących studia w semestrze zimowym) 

nie ma 

Socjoterapia 90 

Technika w szkole  90 

Terapia rodzin  90 

Trener umiejętności społecznych nie ma 

Trener w oświacie  nie ma 

Wczesne nauczanie języka obcego; j.angielski; j.niemiecki 90 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  I uprawnienia = 180 

II uprawnienia= 120 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami integracji 

sensorycznej 

I uprawnienia = 180 

II uprawnienia= 120 

Wiedza o społeczeństwie 90 

Wychowanie do życia w rodzinie 90 

Wychowanie fizyczne w szkole  90 

Zarządzanie w biznesie nie ma 

Zarządzanie w oświacie nie ma 

Zarządzanie w ochronie zdrowia nie ma 

Zarządzenie bezpieczeństwem i higieną pracy  nie ma 

Zarządzenie zasobami ludzkimi nie ma 

 

Legenda: 

 

Studia kwalifikacyjne  

Studia doskonalące 

Przygotowanie pedagogiczne  

 

Dokumentacja dotycząca praktyk zawodowych tj. regulamin praktyk, 

dziennik praktyk, zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenie z odbycia 

praktyki znajdują się w strefie studenta. Rozliczenie praktyk zamyka się  

na miesiąc przed egzaminem dyplomowym. 


