
  
 

Poz. 16 
 

UCHWAŁA NR 16 
RADY DYDAKTYCZNEJ NR 18 

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  

z dnia 24 listopada 2020 r.  

w sprawie zasad odbywania i zaliczania praktyk zawodowych na kierunku 
lingwistyka stosowana  

 

 

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 Regulaminu studiów na Uniwersytecie 
Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 186), Rada dydaktyczna postanawia, co 
następuje: 

§ 1 

Określa się zasady odbywania i zaliczania praktyk zawodowych na studiach 
pierwszego i drugiego stopnia  kierunku lingwistyka stosowana stanowiące załącznik 
do uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 
 
 
 
 

Przewodnicząca rady dydaktycznej: S. Romaniuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 
do uchwały nr 16 rady dydaktycznej nr 18 

z dnia 24 listopada 2020 r. 
w sprawie zasad odbywania i zaliczania praktyk zawodowych na kierunku lingwistyka stosowana 

 
 

Praktyki psychologiczno-pedagogiczne i zawodowe  

Wymagania szczegółowe w roku akademickim 2020/2021 dla studiów licencjackich dla 1 roku 

Praktyki psychologiczno-pedagogiczne 

Odbywają się równolegle z praktykami zawodowymi 

Czas  Od  1 lutego 2021 do 30 września 2021 w godzinach i dniach wybranych przez studenta 

Czas trwania praktyk psychologiczno-

pedagogicznych   

30 godzin, w tym 15 godz. praktyk psychologicznych i 15 godzin praktyk pedagogicznych  

Forma zaliczenia  Według wymagań określonych przez prowadzących Warsztaty psychologiczne i warsztaty 

pedagogiczne z Wydziału Psychologii i Wydziału Pedagogicznego  

 

 

Poniżej jest plan dla  

 

Wymagania szczegółowe w roku akademickim 2020/2021 dla studiów licencjackich dla 2 roku  

 

Praktyki zawodowe 

Wymagania szczegółowe w roku 2020/2021 dla studiów licencjackich z jednego języka  



Czas  Od 22 lutego 2021 do 30 września 2021 

Szkoła  Szkoła podstawowa państwowa, prywatna lub przedszkole 

Czas trwania 60 godzin  

Minimalna liczba 

przeprowadzonych 

lekcji  

15 godzin 

Liczba godzin 

obserwowanych 

lub dodatkowo 

prowadzonych  

30 godzin 

Dodatkowe 

czynności 

dydaktyczne  

15 godzin – przygotowanie lekcji, uczestnictwo w życiu szkoły, przygotowanie dzienniczka praktyk 

Forma zaliczenia 

obowiązkowa dla 

wszystkich grup 

językowych  

Dzienniczek praktyk zawierający: 

Zaświadczenie ze szkoły lub przedszkola o odbytych praktykach 

Opinia nauczyciela prowadzącego 

Arkusz efektów kształcenia wypełniony przez nauczyciela Zestawienie wszystkich lekcji obserwowanych i 

przeprowadzonych (data, godzina, miejsce, klasa, nazwisko nauczyciela) 

2 scenariusze lekcji przeprowadzonych 

1 scenariusz lekcji obserwowanej  

1 esej zawierający refleksje na temat pracy dydaktycznej  (600 słów) 

Opiekun praktyk może przyjąć inne ustalenia 

Forma zaliczenia 

w zależności od 

języka   

Do ustalenia z opiekunem praktyk (dwa do wyboru): 

4 wybrane arkusze obserwacji  

3 sprawozdania z lekcji obserwowanych wg wzoru wskazanego przez opiekuna 

1 esej zawierający refleksje na temat wybranej przeprowadzonej lekcji (400 słów) 

1-4 arkuszy samooceny  

badanie w działaniu  

inne 

Możliwość 

odbywania 

praktyk w 

100% w jednym języku 



językach B lub C 

Nie ma możliwości zaliczenia praktyk pracą w szkole językowej, lub na obozie językowym.  

 

 

Wymagania szczegółowe w roku 2020/2021 dla studiów licencjackich z dwóch języków  

Język praktyk Język B - 100% w jednym języku Język C - 100% w jednym języku 

Czas  Od 22 lutego 2021 do 30 września 2021 Od 22 lutego 2021 do 30 września 2021 

Szkoła  Szkoła podstawowa państwowa, prywatna lub przedszkole Szkoła podstawowa państwowa, prywatna lub przedszkole 

Czas trwania 60 godzin  45 godzin  

Minimalna liczba 

przeprowadzonych 

lekcji  

15 godzin 10 godzin 

Liczba godzin 

obserwowanych 

lub dodatkowo 

prowadzonych  

30 godzin 25 godzin 

Dodatkowe 

czynności 

dydaktyczne  

15 godzin – przygotowanie lekcji, uczestnictwo w życiu 

szkoły, przygotowanie dzienniczka praktyk 

10 godzin – przygotowanie lekcji, uczestnictwo w życiu 

szkoły, przygotowanie dzienniczka praktyk 

Forma zaliczenia 

obowiązkowa dla 

wszystkich grup 

językowych  

Dzienniczek praktyk zawierający: 

Zaświadczenie ze szkoły lub przedszkola o odbytych 

praktykach 

Opinia nauczyciela prowadzącego 

Arkusz efektów kształcenia wypełniony przez nauczyciela 

Zestawienie wszystkich lekcji obserwowanych i 

przeprowadzonych (data, godzina, miejsce, klasa, 

nazwisko nauczyciela) 

2 scenariusze lekcji przeprowadzonych 

1 scenariusz lekcji obserwowanej  

Dzienniczek praktyk zawierający: 

Zaświadczenie ze szkoły lub przedszkola o odbytych 

praktykach 

Opinia nauczyciela prowadzącego 

Arkusz efektów kształcenia wypełniony przez nauczyciela 

Zestawienie wszystkich lekcji obserwowanych i 

przeprowadzonych (data, godzina, miejsce, klasa, 

nazwisko nauczyciela) 

2 scenariusze lekcji przeprowadzonych 

1 scenariusz lekcji obserwowanej  



1 esej zawierający refleksje na temat pracy dydaktycznej  

(600 słów) 

 

1 esej zawierający refleksje na temat pracy dydaktycznej  

(600 słów) 

 

Forma zaliczenia 

w zależności od 

języka   

Do ustalenia z opiekunem praktyk (dwa do wyboru): 

4 wybrane arkusze obserwacji  

3 sprawozdania z lekcji obserwowanych wg wzoru 

wskazanego przez opiekuna 

1 esej zawierający refleksje na temat wybranej 

przeprowadzonej lekcji (400 słów) 

1-4 arkuszy samooceny  

badanie w działaniu  

inne 

Do ustalenia z opiekunem praktyk (dwa do wyboru): 

4 wybrane arkusze obserwacji  

3 sprawozdania z lekcji obserwowanych wg wzoru 

wskazanego przez opiekuna 

1 esej zawierający refleksje na temat wybranej 

przeprowadzonej lekcji (400 słów) 

1-4 arkuszy samooceny  

badanie w działaniu  

inne 

Opiekunem 

praktyk jest osoba 

prowadząca 

zajęcia NSJ.  

Opiekun praktyk może przyjąć inne ustalenia Opiekun praktyk może przyjąć inne ustalenia 

Nie ma możliwości zaliczenia praktyk pracą w szkole językowej, lub na obozie językowym.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Praktyki psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne  

 

Wymagania szczegółowe w roku akademickim 2020/2021, wrzesień 2020 i luty 2021 dla 1 roku studiów magisterskich 

(nakładka)  

Praktyki psychopedagogiczne dla studentów, którzy nie odbyli praktyk psychologiczno-pedagogicznych podczas 

studiów 1 stopnia 

Czas  Od 15 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 w dniach godzinach wybranych przez studenta 

Czas trwania praktyk psychologicznych  15 godzin 

Czas trwania praktyk pedagogicznych 15 godzin 

Forma zaliczenia  Według wymagań określonych przez opiekunów praktyk z Wydziału Psychologii i 

Wydziału Pedagogicznego  

 

Praktyki dydaktyczne  

Dla studentów, którzy realizują nakładkę nauczycielską w jednym języku bez przygotowania pedagogicznego  

120 godzin praktyk:  

60 godzin w szkole podstawowej według wymagań ustalonych dla praktyk dydaktycznych dla II roku studiów 

licencjackich dla jednego języka 

60 godzin w szkole ponadpodstawowej  

 Dla studentów realizujących nakładkę w jednym języku  

Czas  Wrzesień po semestrze II 10.09-30.09.2021  lub w dniach i godzinach wybranych przez studenta 

Szkoła  Szkoła ponadpodstawowa państwowa, prywatna (liceum, liceum profilowane, technikum, szkoła 

zasadnicza) 

Czas trwania 3 tygodnie 60 godzin 



Język praktyk Język B/C (100%) 

Minimalna liczba 

przeprowadzonych lekcji  

15 godzin 

Liczba godzin 

obserwowanych lub 

dodatkowo prowadzonych  

30 godzin 

Dodatkowe czynności 

dydaktyczne  

15 godzin – przygotowanie lekcji, uczestnictwo w życiu szkoły, przygotowanie dzienniczka praktyk 

Forma zaliczenia 

obowiązkowa dla wszystkich 

grup językowych  

Dzienniczek praktyk zawierający: 

Zaświadczenie ze szkoły ponadpodstawowej o odbytych praktykach 

Opinia nauczyciela prowadzącego 

Arkusz efektów kształcenia wypełniony przez nauczyciela Zestawienie wszystkich lekcji 

obserwowanych i przeprowadzonych (data, godzina, miejsce, klasa, nazwisko nauczyciela) 

4 scenariusze lekcji przeprowadzonych  

1 scenariusz lekcji obserwowanej  

1 esej zawierający refleksje na temat pracy dydaktycznej  (600 słów) 

Dodatkowe zadania na 

zaliczenie w zależności od 

języka   

Do ustalenia z opiekunem praktyk (dwa do wyboru): 

4 wybrane arkusze obserwacji  

3 sprawozdania z lekcji obserwowanych wg wzoru wskazanego przez opiekuna 

1 esej zawierający refleksje na temat wybranej przeprowadzonej lekcji (400 słów) 

1-4 arkuszy samooceny  

badanie w działaniu  

inne 

Dokumentowanie praktyk w 

języku C 

Dzienniczek jest przygotowywany w języku B lub A  w/g wytycznych opiekuna praktyk języka B. 

Student uzyskuje zaliczenie praktyk u opiekuna języka B. 

Opiekun praktyk może przyjąć inne ustalenia 

 

  

 



 

Dla studentów, którzy odbyli 80 godz. praktyk w języku B  i 40 godz. praktyk w języku C na studiach licencjackich w 

ILS 

Studenci odbywają praktyki w języku (lub językach), dla których uzyskują kwalifikacje pedagogiczne  

Pozostali studenci ustalają indywidualnie z dyrektorem d/s studenckich liczbę godzin praktyk w zależności od liczby 

godzin praktyk odbytych podczas studiów licencjackich    

 

 Dla studentów realizujących nakładkę w jednym języku i w 

pierwszym z dwóch języków  

Dla studentów realizujących nakładkę dla drugiego języka  

Czas  Wrzesień po semestrze II 13.09-24.09.2021 lub w dniach i 

godzinach wybranych przez studenta 

Semestr 3, w dniach i godzinach wybranych przez studenta 

albo Luty 2022po semestrze III daty ustalone po ogłoszeniu 

kalendarza akademickiego 

Szkoła  Szkoła ponadpodstawowa państwowa, prywatna (liceum, 

liceum profilowane, technikum, szkoła zasadnicza) 

Szkoła ponadpodstawowa państwowa, prywatna (liceum, 

liceum profilowane, technikum, szkoła zasadnicza) 

Czas trwania 2 tygodnie 40 godzin 1 tydzień 50 godzin 

Język praktyk Język B/C (100%) Język C/B (100%) 

Minimalna liczba 

przeprowadzonych 

lekcji  

10 godzin 10 godzin 

Liczba godzin 

obserwowanych 

lub dodatkowo 

prowadzonych  

20 godzin 30godzin 

Dodatkowe 

czynności 

dydaktyczne  

10 godzin – przygotowanie lekcji, uczestnictwo w życiu 

szkoły, przygotowanie dzienniczka praktyk 

10 godzin – przygotowanie lekcji, uczestnictwo w życiu 

szkoły, przygotowanie dzienniczka praktyk 

Forma zaliczenia Dzienniczek praktyk zawierający: Dzienniczek praktyk zawierający: 



obowiązkowa dla 

wszystkich grup 

językowych  

Zaświadczenie ze szkoły ponadpodstawowej o odbytych 

praktykach 

Opinia nauczyciela prowadzącego 

Arkusz efektów kształcenia wypełniony przez nauczyciela 

Zestawienie wszystkich lekcji obserwowanych i 

przeprowadzonych (data, godzina, miejsce, klasa, 

nazwisko nauczyciela) 

4 scenariusze lekcji przeprowadzonych  

1 scenariusz lekcji obserwowanej  

1 esej zawierający refleksje na temat pracy dydaktycznej  

(600 słów) 

Zaświadczenie ze szkoły ponadpodstawowej o odbytych 

praktykach 

Opinia nauczyciela prowadzącego 

Arkusz efektów kształcenia wypełniony przez nauczyciela 

Zestawienie wszystkich lekcji obserwowanych i 

przeprowadzonych (data, godzina, miejsce, klasa, nazwisko 

nauczyciela) 

2 scenariusze lekcji przeprowadzonych  

1 scenariusz lekcji obserwowanej 

1 esej zawierający refleksje na temat pracy dydaktycznej  

(600 słów) 

Dodatkowe 

zadania na 

zaliczenie w 

zależności od 

języka   

Do ustalenia z opiekunem praktyk (dwa do wyboru): 

4 wybrane arkusze obserwacji  

3 sprawozdania z lekcji obserwowanych wg wzoru 

wskazanego przez opiekuna 

1 esej zawierający refleksje na temat wybranej 

przeprowadzonej lekcji (400 słów) 

1-4 arkuszy samooceny  

badanie w działaniu  

inne 

Do ustalenia z opiekunem praktyk (dwa do wyboru): 

4 wybrane arkusze obserwacji 

3 sprawozdania z lekcji obserwowanych wg wzoru 

wskazanego przez opiekuna 

1 esej zawierający refleksje na temat wybranej 

przeprowadzonej lekcji (400 słów) 

1-4 arkuszy samooceny  

inne 

Dokumentowanie 

praktyk w języku 

C 

Dzienniczek jest przygotowywany w języku B lub A  w/g 

wytycznych opiekuna praktyk języka B. Student uzyskuje 

zaliczenie praktyk u opiekuna języka B. 

Opiekun praktyk może przyjąć inne ustalenia 

Dzienniczek jest przygotowywany w języku B lub A  w/g 

wytycznych opiekuna praktyk języka B. Student uzyskuje 

zaliczenie praktyk u opiekuna języka B. 

Opiekun praktyk może przyjąć inne ustalenia 

Nie ma możliwości zaliczenia praktyk pracą w szkole językowej, lub na obozie językowym.  

 

 
 
 
 

 


