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1. INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEBIEGU PRAKTYK  

 

A. Obowiązki słuchacza praktyk: 

- pobrać (z Dziekanatu) podpisane przez Dziekana lub Pełnomocnika Rektora                   

ds. Praktyk, Karier i Interesariuszy Zewnętrznych: 

* Skierowanie na praktykę (Załącznik 1) wraz z Programem praktyk do zrealizowania 

w danym podmiocie, w którym ma być odbywana praktyka oraz  

* Umowę o organizację praktyki studenta - 3 egzemplarze 

- pobrać i wydrukować (strona Uczelni – zakładka: dla Studentów / Dziekanat / Praktyki 

i staże),  

* Dziennik Praktyk 

- uzupełnić Dziennik praktyk o dane studenta i pieczęć Uczelni (z Dziekanatu) 

- zgłosić się do Dyrektora podmiotu, w którym ma być odbywana praktyka w celu 

omówienia spraw organizacyjnych.  

- posiadać aktualną książeczkę Sanepidu oraz fartuch medyczny / komplet medyczny        

i obuwie na zmianę, 

- w trakcie praktyk student zobowiązany jest do przestrzegania zasad, regulaminów            

i zaleceń kierownika podmiotu, będącego miejscem praktyk, 

- brać udział w realizacji zadań o charakterze zawodowym, powierzonym przez osobę 

kompetentną w miejscu odbywania praktyk,  

- nieobecność na praktyce usprawiedliwiać zwolnieniem lekarskim 

- wypełnione: Dziennik praktyk, w tym Karty tygodniowe praktyk wraz                             

z 1 egzemplarzem Umowy złożyć w Dziekanacie po zakończeniu praktyk.                        

W przypadku semestru zimowego do 20 lutego, natomiast przypadku semestru letniego                             

do 20 września. 

 

B. Czas trwania i wymagane miejsca odbywania praktyk: 320 godzin / 12  ECTS 

3 miesiące - w przypadku studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika dla 

specjalności logopedia , tj. 12 tygodni, 60 dni roboczych, 320 godzin akademickich 

(gdzie 1h akademicka = 45 minut) 

 

• ROK I      (II  semestr ) – 160  godzin   / 6 ECTS (praktyka A i B) 

• ROK II    (III semestr) – 160  godzin   / 6 ECTS   (praktyka C) 
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C. Wymagane miejsca odbywania praktyk:   

Podczas Praktyk studenci poprzez łączenie teorii z praktyką, nabywają, rozwijają, 

uzupełniają i doskonalą wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu 

logopedy z uwzględnieniem specyfiki miejsca pracy oraz wieku pacjenta i rodzaju 

zaburzenia mowy.     

  

D. Cele praktyki: 

Ogólne cele Praktyk obejmują nabycie umiejętności prowadzenia obserwacji 

diagnostycznej, stawiania diagnozy logopedycznej, planowania postepowania 

terapeutycznego oraz  prowadzenia  dokumentacji przez:  

a) poznanie zasad organizacji pracy logopedy z uwzględnieniem specyfiki miejsca 

pracy logopedy w: 

▪ żłobku  

▪ przedszkolu [masowym, integracyjnym i specjalnym], 

▪ szkole podstawowej i średniej [masowej, integracyjnej i specjalnej], 

▪ poradni psychologiczno – pedagogicznej,  w tym poradnie specjalistycznej,  

▪  placówkach zdrowia publicznego [poradnie, oddziały specjalistyczne], 

b) specyfikę pracy w zależności od wieku pacjenta [od urodzenia do późnej 

dorosłości] i rodzaju zaburzenia [min. wady wymowy, zaburzenia rozwoju mowy],    

b) nabycie umiejętności analizy pracy logopedy i własnej oraz jej efektów; 

c) nabycie umiejętności analizy pracy dziecka/ucznia/osoby dorosłej, w tym 

rozpoznawania i zbierania informacji dotyczących bieżących trudności                       

w komunikacji językowej, trudności poznawczych, potrzeb indywidualnych oraz 

zainteresowań; 

c) poznanie organizacji i warsztatu pracy logopedy; 

d) kształtowanie postawy otwartości na nowe doświadczenia, rzetelności i 

sumienności w podejściu do dzieci /uczniów i wykonywania własnej pracy oraz 

gotowości do współpracy z innymi uczestnikami procesów diagnostyczno-

terapeutycznych. 

e) budowanie więzi z przyszłym środowiskiem pracy; 

f) kształtowanie umiejętności identyfikowania się z zawodem 
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c) Zadania i ich realizacja: 

• zachowanie dyscypliny pracy jaka obowiązuje wszystkich pracowników placówki: 

1. Zapoznanie się z zadaniami placówki, jej strukturą organizacyjną, dokumentacją  

oraz obowiązkami podstawowej kadry. 

2. Asystowania przy wszystkich czynnościach podejmowanych przez logopedę                 

w   danej placówce.  

3. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna. Prowadzenie dokumentacji 

    obserwacji. 

4.  Diagnozowanie i planowanie pracy terapeutycznej. 

5.  Współpraca z kadrą placówki i rodzinami/opiekunami prawnymi wychowanków. 

6.  Współpraca ze specjalistami pod opieką których pozostaje dziecko/uczeń/pacjent. 

7.  Prowadzenie pod kierunkiem logopedy, zajęć z dziećmi/uczniami/wychowankami  

bądź podopiecznymi placówki. 

 

Szczegółowe zadania, dostosowane do specyfiki placówki, w której odbywa się 

praktyka udostępnia opiekun praktyki zawodowej 

 

• prowadzenie na bieżąco Dziennika Praktyk (uzyskanie potwierdzenia 

rozpoczęcia i zakończenia praktyki, zaliczenia praktyki przez opiekuna praktyk w 

miejscu jej odbywania, uzupełnienie Karty tygodniowej potwierdzonej przez 

opiekuna praktyk w miejscu jej odbywania, uzupełnienia Dziennika Praktyk o własne 

uwagi  i spostrzeżenia, uzyskanie opinii opiekuna praktyk, napisanie własnej opinii na 

temat przebiegu praktyki); 

d) Obowiązki słuchacza po zakończeniu praktyk: 

- złożenie do Dziekanatu: 

• Dziennika Praktyk wraz z wypełnionymi Kartami tygodniowymi i opinią 

opiekuna praktyk, w celu uzyskania zaliczenia odbytej praktyki; 

• Umowy - 1 egzemplarz, podpisany i opieczętowany; 
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2. TEMATYKA, PROGRAM PRAKTYKI: 

 

• ROK I      (II  semestr ) – 160  godzin   / 6 ECTS (praktyka A i B) 

A. Praktyka obserwacyjna ma na celu zapoznanie studenta ze specyfiką pracy, sposobem 

funkcjonowania, organizacją pracy logopedy w zależności od miejsca jego pracy.  

1. Zadaniem studenta jest: 

1) obserwowanie zajęć prowadzonych przez  logopedę, poznanie sposobów diagnozy 

zaburzeń mowy i języka u dziecka, rozpoznawania indywidualnych trudności                 

i potrzeb dzieci/uczniów/ osób dorosłych, a także metod, form i strategii 

postępowania logopedycznego; 

2) poznanie organizacji i warsztatu pracy logopedy z uwzględnieniem specyfiki miejsca 

pracy; 

3) wykonuje zadania zlecone przez opiekuna praktyk i dokumentuje ich wykonanie            

w Dzienniku Praktyk. 

 

B. Praktyka asystencka na celu współuczestniczenie studenta w projektowaniu i prowadzeniu 

diagnozy i terapii logopedycznej podczas zajęć logopedycznych. 

1. W trakcie praktyki asystenckiej student zapoznaje się ze specyfiką pracy logopedy między 

innymi: 

1)  poznaje sposoby stosowania w praktyce poznanych w czasie studiów metod, formy – 

poprzez obserwowanie i samodzielne (prowadzenie) wykonywanie prostych zadań 

zleconych przez opiekuna praktyk, 

2) obserwuje pracę nauczyciela- logopedy z osobami należącymi do różnych grup 

wiekowych; 

3)  uczy się planowania i kreowania sytuacji diagnostycznych i terapeutycznych; 

4)   uczestniczy w opracowywaniu i przygotowywaniu pomocy i materiałów do zajęć; 

5) uczy się sposobów mobilizowania, kontrolowania pracy dzieci/uczniów/osób 

dorosłych podczas zajęć; 

6) uczestniczy w spotkaniach zespołów specjalistycznych diagnozujących trudności 

dziecka /ucznia/ osoby dorosłej, weryfikujących postępy oraz weryfikujących efekty 

programu terapii. 
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2. Student przygotowując się do obserwacji oraz zajęć prowadzonych w ramach 

samodoskonalenia powinien zapoznać się z literaturą dotyczącą metodyki zajęć 

logopedycznych oraz problematyki indywidualnego wspierania rozwoju dziecka. 

3. Student wykonuje zadania zlecone przez opiekuna praktyk i dokumentuje ich wykonanie        

w Dzienniku Praktyk. 

 

• ROK II    (III semestr) – 160  godzin   / 6 ECTS   (praktyka C) 

 

C. Praktyka doskonaląca na celu potwierdzenie umiejętności studenta nabytych podczas 

studiów oraz dotychczasowych praktyk w samodzielnym planowaniu i organizowaniu 

działań podczas zajęć logopedycznych. 

1. W trakcie praktyki doskonalącej student planuje i organizuje działania diagnostyczno-

terapeutyczne pod kontrolą opiekuna praktyk. Uczy się odpowiedzialności za 

przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki 

między innymi: 

1) analizuje zaobserwowane lub doświadczane sytuacje z udziałem będących w terapii 

logopedycznej osób – podejmuje się ich interpretacji; 

2) projektuje i prowadzi zajęcia terapeutyczne w oparciu o samodzielnie opracowane 

konspekty z wykorzystaniem adekwatnie dobranych pomocy, narzędzi i metod 

terapeutycznych, 

3) poszukuje innowacyjnych rozwiązań metodycznych, organizacyjnych i terapeutycznych 

potrafi uzasadnić ich zastosowanie; 

4) ocenia własne postępowanie w toku realizowanych przedsięwzięć, zadań, sytuacji 

diagnostyczno – terapeutycznych; 

5) omawia i prezentuje zgromadzone doświadczenia; potrafi określić mocne i słabe strony 

oraz wnioski. 
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Załącznik 1.  

Skierowanie na praktyki pedagogiczne  

Pieczątka Uczelni                                                                          

 

Warszawa  …………………… 

 

 

Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie, ul. Kaleńska 3 kieruje studenta/-tkę 

Imię i nazwisko……………………………………………………...….………………. 

Nazwa studiów ………………………………………..……………………………….. 

Kierunek ……………………………………………………………...………………… 

Rok/semestr studiów …………………………………………………………………… 

Numer albumu …………………………………………………………..……………… 

Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail)……………………………………… 

………………………………………………………………………………..................... 

na praktykę zawodową: ………………………………………………………… do: 

(rodzaj praktyki przewidziany w programie studiów)   

Nazwa podmiotu, adres …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Pieczęć podmiotu…….………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………...…………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Podpis opiekuna praktyki w miejscu jej odbywania ………………….….................. 

W okresie od ……………………………….. do ……………………………………… 

        

       Podpis Rektor/Dziekan 


