
Tymczasowa procedura zaliczania praktyk zawodowych 

na kierunku PEDAGOGIKA w SAN w Łodzi 

obowiązująca w roku 2020/21 

 

1. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce związaną z zapobieganiem 

rozprzestrzenianiu się COVID-19 by zachować ciągłość procesu dydaktycznego i bez 

przerw świadczyć usługę edukacyjną opracowana została tymczasowa procedura 

zaliczania praktyk na kierunku Pedagogika. 

2. Procedura została opracowana na podstawie: 

- Rozporządzenia MNiSW z 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, 

- Rekomendacji MNiSW z dnia 1.04.2020 r. dotyczących realizacji praktyk na studiach 

pierwszego i drugiego stopnia, oraz jednolitych studiach magisterskich, 

3. Zarządzenia Rektora Społecznej Akademii Nauk z Siedzibą w Łodzi z dnia 11 marca 2020 

r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 (zapalenia płuc 

spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Społecznej Akademii 

Nauk z siedzibą w Łodzi. 

4. Procedura dotyczy wszystkich studentów studiujących na kierunku Pedagogika, którzy w 

semestrze letnim 2019/20 są na studiach I stopnia na semestrze VI i na studiach II stopnia 

są na semestrze IV.  

5. W ramach procedury przewiduje się następujące rozwiązania mogące ułatwić studentom 

realizację praktyk zawodowych: 

a) Kierunkowy Opiekun Praktyk może zaliczyć praktykę w wymiarze pomniejszonym o 

maksymalnie 30% godzin praktyk przewidzianych w Aneksie do danej specjalności w 

odniesieniu/rozliczeniu do każdego z realizowanych rodzajów/form praktyk, pod 

warunkiem, że zostały osiągnięte wszystkie założone efekty kształcenia. 

b) Kierunkowy Opiekun Praktyk może ustalić zastępczą formę zrealizowania 

brakujących godzin praktyk przewidzianych w Regulaminie i Aneksie pod 

warunkiem, że forma ta umożliwi osiągnięcie wszystkich założonych efektów 

kształcenia. 

c) Student może zrealizować praktyki realizując je w formie pracy zdalnej pod 

kierunkiem Opiekuna Praktyk z ramienia Placówki prowadzącego w ten sposób 

działania/ zajęcia z wychowankami/ uczniami. 

d) Student w porozumieniu ze Kierunkowym Opiekunem Praktyk może zrealizować 

praktyki w inny sposób i w innych Placówkach niż przewidziane w Regulaminie 

Praktyk i Aneksie do specjalności pod warunkiem, że forma ta zapewni realizację 

efektów kształcenia wskazanych w programie studiów. 

e) Praktyki mogą być zaliczone na podstawie dokumentacji uzyskanej w Placówce, w 

której student realizuje praktyki drogą elektroniczną (dokumenty podpisane i 

zeskanowane lub przesłane bez podpisu bezpośrednio z maila Placówki do 



Kierunkowego Opiekuna Praktyk z informacją o ich wiarygodności, lub 

zweryfikowane w inny zdalny sposób).  

f) Praktyki mogą być zaliczone przez Kierunkowego Opiekuna Praktyk na podstawie 

dokumentacji przekazanej w formie elektronicznej w sposób ustalony z Kierunkowym 

Opiekunem Praktyk.  

g) Student zobowiązany jest do przedłożenia papierowej oryginalnej wersji dokumentacji 

niezwłocznie po ustąpieniu okoliczności uniemożliwiających dokonanie tego w 

wyznaczonym w toku studiów terminie. 

6. Student realizujący praktyki w inny sposób niż wskazany w Aneksie powinien nawiązać 

indywidualny kontakt z Kierunkowym Opiekunem Praktyk na Uczelni, aby ustalić warunki 

i sposób realizacji Praktyk przed ich rozpoczęciem. 

7. Procedura obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2020 r. do czasu ustąpienia przyczyn 

związanych z zagrożeniem epidemiologicznym uniemożliwiających realizację praktyk w 

sposób przewidziany w Regulaminie i Aneksie. 

 


