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Regulamin 

Praktyki zawodowej na kierunku historia  
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Rozdział I. Postanowienia ogólne 
 
1. Praktyka zawodowa na kierunku historia realizowana jest jako: 

a) praktyka zawodowa kierunkowa obowiązująca studentów studiów I i II stopnia 
kierunku historia, sp. archiwistyka i biurowość współczesna oraz archiwistyka i 
zarządzanie dokumentacją; 

b) praktyka zawodowa kierunkowa obowiązująca studentów studiów I i II stopnia 
kierunku historia turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy 
historycznej; 

c) praktyka zawodowa nauczycielska obowiązująca studentów studiów I i II 
stopnia kierunku historia, sp. nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych 
przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela historii zgodnie z 
obowiązującymi standardami kształcenia w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu 
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Praktyki 
na kierunku historia sp. archiwistyka i biurowość współczesna oraz 
archiwistyka i zarządzanie dokumentacją realizowane są w archiwach 
historycznych (archiwa państwowe, wyodrębnione, z powierzonym zasobem, 
prywatne, społeczne) lub w państwowych i samorządowych jednostkach 
organizacyjnych posiadających archiwa zakładowe lub składnice akt. Praktyki 
na kierunku historia sp. nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych 
studenci realizują w placówkach szkolnych. Praktyki na kierunku historia sp. 
turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej 
realizowane są w firmach związanych z ruchem turystycznym, instytucjach 
kultury oraz placówkach muzealnych.  

2. Praktyki zawodowe kierunkowe na kierunku historia sp. archiwistyka i biurowość 
współczesna oraz archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, sp. turystyka 
historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej realizowane są jako 
praktyki wynikające z planu studiów i programu kształcenia obowiązujących na 
danym kierunku i stanowiące jego integralną część. 

3. Praktyki zawodowe nauczycielskie na kierunku historia sp. nauczanie historii i 
promocja dziejów ojczystych student realizuje jako praktyki zawodowe 
nauczycielskie – realizowane w oparciu o standardy kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z programem 
kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela lub planem 
studiów obowiązującym na kierunku historia ze specjalnością nauczanie historii i 
promocja dziejów ojczystych, na studiach I i II stopnia. 

4. Praktyki zawodowe kierunkowe student realizuje w formie: praktyki ciągłej 
realizowanej poza zajęciami dydaktycznymi w wymiarze określonym w programie 
kształcenia. 

5. Praktyki zawodowe nauczycielskie student realizuje w formie: 
a) praktyki ciągłej – realizowanej poza zajęciami dydaktycznymi w wymiarze 

określonym w programie kształcenia przygotowującym do wykonywania 
zawodu nauczyciela na kierunku historia ze sp. nauczanie historii i promocja 
dziejów ojczystych; 

b) praktyki śródrocznej – realizowanej jako odrębny przedmiot równolegle do 
realizowanych dydaktyk przedmiotowych, w wymiarze 30 godzin na studiach I 
stopnia i 15 godzin na studiach II stopnia określonym w programie kształcenia 
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przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela na kierunku historia 
ze sp. nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych. 

6. Praktyka zawodowa nauczycielska na studiach pierwszego i drugiego stopnia 
realizowana jest w zakresie: 

a) psychologiczno-pedagogicznym – moduł 2 – jako praktyka ciągła 
psychologiczno- pedagogiczna na danym etapie edukacyjnym lub etapach 
edukacyjnych, 1 tygodniowa, w liczbie 30 godzin, realizowana na studiach 
pierwszego stopnia w semestrze trzecim i drugiego stopnia w liczbie 15 godzin 
w semestrze trzecim; 

b) dydaktycznym – moduł 3 – jako: 
- Praktyka zawodowa nauczycielska – śródroczna 1 w liczbie 15 godzin w 
semestrze czwartym i Praktyka zawodowa nauczycielska - śródroczna 2 w liczbie 
15 godzin w semestrze piątym na studiach pierwszego stopnia oraz Praktyka 
zawodowa nauczycielska w szkole ponadpodstawowej – śródroczna w liczbie 15 
godzin na studiach drugiego stopnia,  
- praktyka ciągła nauczycielska dydaktyczna na danym etapie edukacyjnym, 
realizowana: 
- na studiach I stopnia w szkole podstawowej Praktyka zawodowa dydaktyczna 
nauczycielska w szkole podstawowej 90 godz. (4-tyg.) - realizowana od 4 
semestru zaliczana w semestrze szóstym. 
- na studiach II stopnia realizowana w szkole ponadpodstawowej Praktyka 
nauczycielska dydaktyczna w szkole ponadpodstawowej - ciągła 105 godz. (4 
tyg.) - realizacja w trakcie II roku. 

7. Łączny wymiar czasu praktyki w toku studiów na studiach I stopnia kierunku 
historia na specjalnościach: archiwistyka i biurowość współczesna, sp. turystyka 
historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej wynosi 160 godzin i 
150 na specjalności historia sp. nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych.  

8. Łączny wymiar czasu praktyki w toku studiów na studiach II stopnia kierunku 
historia na specjalnościach archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, sp. 
turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej, sp. 
współczesne stosunki międzynarodowe wynosi 160 godzin i 150 na specjalności 
historia sp. nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych. 

9. Opiekę merytoryczną nad praktykami sprawuje nauczyciel akademicki 
zatrudniony w jednostce organizacyjnej, wyznaczony przez prorektora do spraw 
studenckich. Zakres obowiązków opiekuna praktyk określony jest w odrębnych 
przepisach. 

10. W stosunku do studentów historii sp. archiwistyka i biurowość współczesna oraz 
archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, którzy są pracownikami lub 
wolontariuszami wykonującymi w macierzystych jednostkach organizacyjnych 
zadania z zakresu programu praktyk (prace biurowe i kancelaryjno-archiwalne), 
dopuszcza się zaliczenie ich na poczet praktyki po dostarczeniu 
uwierzytelnionego zaświadczenia z zakładu pracy z wyliczeniem czynności 
wykonywanych przez pracownika.  

Rozdział II. Miejsce odbywania praktyki  

1. Praktyki na kierunku historia sp. archiwistyka i biurowość współczesna oraz 
archiwistyka i zarządzanie dokumentacją realizowane są w archiwach 
historycznych (archiwa państwowe, wyodrębnione, z powierzonym zasobem, 
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prywatne, społeczne) lub w instytucjach państwowych i samorządowych 
posiadających archiwa zakładowe i składnice akt. Przy czym studenci studiów II 
stopnia na kierunku historia sp. archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, 
kontynuujący sp. archiwistyczną, odbywają praktykę zawodową w jednostkach 
organizacyjnych innego rodzaju niż na studiach I stopnia, np. jeśli na studiach I 
stopnia odbyli praktykę w archiwum historycznym (archiwum państwowe, 
wyodrębnione, z powierzonym zasobem, prywatne, społeczne), odbywają 
praktyki w państwowych lub samorządowych jednostkach organizacyjnych 
posiadających archiwa zakładowe i składnice akt. I odwrotnie. 

2. Praktyki na kierunku historia sp. turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja 
wiedzy historycznej realizowane są w przedsiębiorstwach związanych z ruchem 
turystycznym. instytucjach kultury oraz placówkach muzealnych. Praktyki na 
kierunku historia sp. współczesne stosunki międzynarodowe realizowane są w 
instytucjach rządowych, samorządowych oraz gospodarczych związanych z 
kontaktami międzynarodowymi. 

3. Praktyki zawodowe nauczycielskie realizowane są w placówkach szkolnych na 
poszczególnych etapach edukacyjnych w szkołach podstawowych i 
ponadpodstawowych  
 

Rozdział III. Cel i podstawowe treści programowe praktyki  
 

1. Głównym celem praktyki zawodowej kierunkowej jest przygotowanie 
merytoryczne i praktyczne studentów do pełnienia obowiązków zawodowych w 
instytucjach, których działalność związana jest z kierunkiem studiów. 

2. Głównym celem praktyki zawodowej nauczycielskiej jest gromadzenie 
doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i 
konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu metodyki przedmiotu, do którego 
słuchacz posiada przygotowanie merytoryczne, z rzeczywistością pedagogiczną 
w działaniu praktycznym.  

3. Treści programowe praktyki określone zostały w programie praktyki. 

Rozdział IV. Organizacja i przebieg praktyki  

1) Organizacja i przebieg praktyki zawodowej kierunkowej: 
 

1. W trakcie praktyki studentowi zapewnia się następujące formy aktywności: 
a) wizyty w instytucji przyjmującej na praktykę; 
b) obserwowanie pracy wykonywanej w instytucji przyjmującej; 
c) asystowanie pracownikom oraz opiekunowi praktyki z ramienia instytucji 

przyjmującej, w której realizowana jest praktyka; 
d) samodzielne wykonywanie prac realizowanych w instytucji przyjmującej na 

praktykę; 
e) planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i pracowników 

instytucji przyjmującej. 
2. Uczelnia: 

a) opracowuje zasady odbywania praktyk; 
b) przygotowuje studentów do odbycia praktyk; 
c) zapewnia możliwość omówienia praktyki w trakcie zajęć w uczelni oraz 

podczas konsultacji w opiekunem praktyki z ramienia uczelni 
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3. W trakcie praktyki uczelnia zapewnia studentom: 
a) warunki umożliwiające zarówno uzyskanie przygotowania teoretycznego i 

praktycznego w zakresie realizacji obowiązków oraz zdobycie odpowiedniego 
doświadczenia w zakresie organizacji pracy instytucji przyjmującej na 
praktykę; 

b) opiekę i nadzór opiekuna praktyk z ramienia uczelni; 
c) warunki umożliwiające samodzielne opracowanie programu pracy, w oparciu o 

informacje i wskazówki przekazane przez opiekuna praktyk; 
4. Praktyki odbywają się równolegle z realizacją zajęć w uczelni. 
5. Podczas zebrania opiekun praktyki z ramienia uczelni informuje studentów o 

celach, zasadach i sposobie realizacji treści programowych oraz o warunkach 
uzyskania zaliczenia.  

6. Na podstawie zaświadczenia potwierdzającego zgodę dyrektora instytucji na 
odbycie praktyki opiekun praktyki z ramienia uczelni wydaje studentom 
skierowanie na praktykę. 

7. Do obowiązków studenta odbywającego praktykę w szczególności, należy: 
a) przestrzeganie przepisów obowiązujących w miejscu odbywania praktyki; 
b) wykonywanie zadań zleconych przez opiekuna praktyki z ramienia instytucji 

przyjmującej; 
c) prowadzenie dokumentacji potwierdzającej rodzaj wykonywanej pracy z 

uwzględnieniem szczegółowych wymagań zawartych w programie praktyki.  

2) Organizacja i przebieg praktyki zawodowej nauczycielskiej: 

8. W trakcie praktyki studentowi zapewnia się następujące formy aktywności: 
f) wizyty w szkołach; 
g) obserwowanie zajęć; 
h) asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia; 
i) samodzielne prowadzenie zajęć; 
j) planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i innych 

(nauczycieli, studentów). 
9. Uczelnia: 

d) opracowuje zasady odbywania praktyk; 
e) przygotowuje studentów do odbycia praktyk; 
f) zapewnia możliwość omówienia praktyki w trakcie zajęć w uczelni; 
g) utrzymuje systematyczny kontakt ze szkołami, w których studenci odbywają 

praktyki. 
10. W trakcie praktyki uczelnia zapewnia studentom: 

d) warunki umożliwiające zarówno uzyskanie przygotowania praktycznego w 
zakresie realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych, jak i poznanie 
różnych grup uczniowskich oraz zdobycie odpowiedniego doświadczenia 
pedagogicznego w zakresie organizacji pracy szkoły, planowania, 
realizowania i oceniania wyników procesu kształcenia; 

e) dostęp do pracowni specjalistycznych, sprzętu i pomocy dydaktycznych; 
f) opiekę i nadzór opiekuna praktyk; 
g) warunki umożliwiające samodzielne opracowanie scenariuszy zajęć, w oparciu 

o informacje i wskazówki przekazane przez opiekuna praktyk; 
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h) warunki do prowadzenia zajęć z zastosowaniem technologii informacyjnej, w 
szczególności z wykorzystaniem treści i zasobów edukacyjnych znajdujących 
się na portalach internetowych. 

11.  Praktyki odbywają się równolegle z realizacją zajęć w uczelni. 
12.  Podczas zebrania opiekun praktyki z ramienia uczelni informuje studentów o 

celach, zasadach i sposobie realizacji treści programowych oraz o warunkach 
uzyskania zaliczenia.  

13.  Na podstawie zaświadczenia potwierdzającego zgodę dyrektora szkoły ma 
odbycie praktyki opiekun praktyki z ramienia uczelni wydaje studentom 
skierowanie na praktykę. 

14.  Do obowiązków studenta odbywającego praktykę w szczególności, należy: 
d) przestrzeganie przepisów obowiązujących w miejscu odbywania praktyki; 
e) wykonywanie zadań zleconych przez opiekuna praktyki w szkole; 
f) prowadzenie dokumentacji potwierdzającej rodzaj wykonywanej pracy z 

uwzględnieniem szczegółowych wymagań zawartych w programie praktyki.  

Rozdział V. Tryb i warunki zaliczenia praktyki 

1) Tryb i warunki zaliczenia praktyki zawodowej kierunkowej 
1. Podstawą zaliczenia praktyki jest jej odbycie w pełnym wymiarze czasu, a 

ponadto: 
a) prawidłowe udokumentowanie przebiegu praktyki w „Arkuszu  praktyki” 

potwierdzone przez opiekuna praktyki z ramienia instytucji przyjmującej wraz z  
„Oceną praktyki”; 

b) dostarczenie opiekunowi praktyki jednego egzemplarza porozumienia w 
sprawie organizacji praktyki. 

c) w przypadku sytuacji losowych uniemożliwiających terminowe odbywanie 
praktyki student zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym 
fakcie opiekuna praktyki w placówce i opiekuna dydaktycznego na uczelni. 

2. Praktykę zalicza (i dokonuje odpowiedniego wpisu w karcie ocen studenta) 
opiekun praktyki wyznaczony w uczelni. Zaliczenie praktyk następuje do końca 
semestru studiów, w którym była odbywana praktyka. Nieuzyskanie zaliczenia 
praktyki lub jej nieodbycie z winy studenta jest równoznaczne z niezaliczeniem 
przedmiotu. 

3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą prodziekana ds. studenckich, student 
może odbyć praktykę w innym terminie.  

Podstawy prawne: 

1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 
lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu nauczyciela  

2. Uchwała Nr 13/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w 
Siedlcach z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wytycznych dla rad 
podstawowych jednostek organizacyjnych w sprawie warunków jakim powinny 
odpowiadać plany studiów i programy kształcenia na studiach pierwszego i 
drugiego stopnia, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych 

3. Uchwała nr 18/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w 
Siedlcach z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów 
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4. Uchwała Senatu UPH nr 30/2012 z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu 
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 

5. Zarządzenie Nr 59/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w 
Siedlcach z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie określenia niektórych zasad 
organizacji zajęć dydaktycznych 

6. Uchwała nr 35/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w 
Siedlcach z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wytycznych 
określających warunki jakim mają odpowiadać plany studiów i programy 
kształcenia na studiach podyplomowych. 

7. Zarządzenie nr 69/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w 
Siedlcach z dnia 8 września 2014 roku w sprawie organizacji praktyk zawodowych 
studentów UPH 


