
ZARZĄDZENIE NR 7/2016 
 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha  

w Krakowie z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie organizacji 

studenckich praktyk zawodowych i wynagrodzenia dla kierowników  

i opiekunów dydaktycznych praktyk studentów na Wydziale 

Wychowania Fizycznego i Sportu w Akademii Wychowania 

Fizycznego w Krakowie  
 

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (tj. Dz.U. z 2012 roku, poz. 572 z późn. zm.), Regulaminu wynagradzania 

pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 
(Zarządzenie Rektora Nr 17 z 12 maja 2014 roku z późn. zm.) oraz rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie 

standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela  

(Dz.U. z 2012 roku, poz. 131), zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Studenckie praktyki zawodowe na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu 

realizowane są na podstawie planów studiów. 

 

§ 2 

 

Harmonogram roczny praktyk zatwierdza Rada Wydziału po uzyskaniu opinii 

Dziekana Wydziału oraz Kierownika Zakładu, który organizuje praktykę. 

 

§ 3 

 

Na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu, na kierunku wychowanie fizyczne 

studenci odbywają następujące praktyki: 

1. na studiach I stopnia (licencjat): 

a) praktyka psychologiczno-pedagogiczna;  

b) praktyka asystencka w szkole podstawowej; 

c) praktyka nauczycielska w szkole podstawowej; 

d) praktyka kolonijna. 

1.1. na specjalności gimnastyka korekcyjna: 

a) praktyka pedagogiczna – gimnastyka korekcyjna w szkole podstawowej. 

1.2. na specjalności odnowa biologiczna: 

a) praktyka – odnowa biologiczna – hospitacyjna; 
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b) praktyka – odnowa biologiczna – praca ze sportowcem. 

1.2. na specjalności trener personalny 

a) praktyka wdrożeniowa w klubie fitness. 

2. na studiach II stopnia (studia magisterskie): 

a) praktyka psychologiczno-pedagogiczna;  

b) praktyka nauczycielska w gimnazjum; 

c) praktyka nauczycielska w szkole ponadgimnazjalnej. 

 

§ 4 

 

Na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu, na kierunku sport studenci 

odbywają następujące praktyki na studiach I stopnia (licencjat): 

a) praktyka zawodowa trenerska; 

b) praktyka zawodowa marketingowo-organizacyjna. 

 

§ 5 

 

Na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu, na kierunku kultura fizyczna osób 

starszych studenci odbywają następujące praktyki na studiach I stopnia (licencjat): 

a) praktyka psychologiczno-pedagogiczna; 

b) praktyka asystencka w gabinecie odnowy biologicznej; 

c) praktyka w ośrodku seniora/klubie fitness; 

d) praktyka - odnowa biologiczna praca ze sportowcem. 

 

§ 6 

 

Za organizację praktyk odpowiadają Kierownicy Zakładów. 

1. Kierownik Zakładu Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego odpowiada za 

organizację następujących praktyk na: 

1.1. studiach I stopnia (licencjat), kierunek wychowanie fizyczne: 

a) praktyka asystencka w szkole podstawowej; 

b) praktyka nauczycielska w szkole podstawowej; 

c) praktyka kolonijna.  

1.2. studiach II stopnia (studia magisterskie), kierunek wychowanie fizyczne: 

a) praktyka nauczycielska w gimnazjum, 

b) praktyka nauczycielska w szkole ponadgimnazjalnej. 

1.3. studiach I stopnia, kierunek sport: 

a) praktyka zawodowa marketingowo-organizacyjna.  

 

2. Kierownicy Zakładu Psychologii i Zakładu Pedagogiki odpowiadają za 

organizację na: 

2.1. studiach I stopnia (licencjat), kierunek wychowanie fizyczne: 

a) praktyka psychologiczno-pedagogiczna.  

2.2. studiach II stopnia (studia magisterskie), kierunek wychowanie fizyczne: 
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a) praktyka psychologiczno-pedagogiczna.  

2.3.studiach I stopnia (licencjat), kierunek kultura fizyczna osób starszych: 

a) praktyka psychologiczno – pedagogiczna. 

3. Kierownicy Zakładu Gier Sportowych i Rekreacyjnych oraz Zakładu Sportów 

Zimowych odpowiadają za organizację:  

3.1. na studiach I stopnia, kierunek sport: 

a) praktyka zawodowa trenerska. 

 

4. Kierownik Zakładu Odnowy Biologicznej i Korekcji Wad Postawy odpowiada 

za organizację: 

4.1. na studiach I stopnia (licencjat), kierunek wychowanie fizyczne: 

a) praktyka pedagogiczna – gimnastyka korekcyjna w szkole podstawowej; 

b)  praktyka – odnowa biologiczna – hospitacyjna; 

c) praktyka – odnowa biologiczna – praca ze sportowcem. 

4.2. na studiach I stopnia (licencjat), kierunek kultura fizyczna osób starszych: 

a) praktyka asystencka w gabinecie odnowy biologicznej; 

b) praktyka - odnowa biologiczna praca ze sportowcem. 

 

5. Kierownik Zakładu Gimnastyki i Tańca odpowiada za organizację: 

5.1. na studiach I stopnia (licencjat), kierunek wychowanie fizyczne: 

a) praktyka wdrożeniowa w klubie fitness. 

 

6. Kierownik Zakładu Lekkiej Atletyki odpowiada za organizację: 

6.1. na studiach I stopnia (licencjat), kierunek kultura fizyczna osób starszych: 

a) praktyka w ośrodku seniora/klubie fitness. 

 

§ 7 

 

Nadzór organizacyjny nad przebiegiem praktyk studenckich sprawują kierownicy 

praktyk. Kierowników praktyk powołuje Dziekan Wydziału na dany rok 

akademicki. 

 

§ 8 

 

Nadzór dydaktyczno-wychowawczy nad praktykami studenckimi sprawują 

opiekunowie praktyk (nauczyciele akademiccy) wyznaczeni przez Dziekana  

w danym roku akademickim. 

 

§9 

 

Szczegółowe obowiązki kierowników i opiekunów praktyk określa Załącznik nr 1 

do niniejszego Zarządzenia. 
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§ 10 

 

Nauczycielowi akademickiemu za kierowanie lub sprawowanie opieki nad 

studenckimi praktykami zawodowymi przysługuje jednorazowo w danym roku 

akademickim dodatkowe wynagrodzenie, określone Regulaminem wynagradzania 

pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. 

 

§ 11 

 

Wynagrodzenie nie przysługuje nauczycielowi akademickiemu, który ma obniżone 

pensum godzin dydaktycznych na dany rok akademicki. 

 

§ 12 

 

Opiekun praktyki w placówce, gdzie studenci odbywają praktykę, otrzymuje 

dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie zadań związanych z pracą ze 

studentami. Zakres obowiązków opiekunów praktyk w placówkach określa 

Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

Wynagrodzenie dla opiekunów praktyk ustala Dziekan Wydziału w ramach 

posiadanych środków, określonych zarządzeniem Rektora w sprawie decentralizacji 

środków finansowych uczelni na dany rok kalendarzowy („rezerwa Dziekana 

Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu”). 

 

§ 13 

 

Podstawą wypłaty wynagrodzenia dla osób pełniących funkcję opiekunów praktyk 

studenckich w placówkach jest umowa-zlecenie zawarta pomiędzy opiekunem 

studentów a AWF w Krakowie, reprezentowaną przez Dziekana na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora. 

 

§ 14 

 

Podstawą wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich za sprawowanie 

opieki nad praktykami studenckimi jest wniosek sporządzony po zakończeniu 

praktyk przez Kierownika Praktyk, zatwierdzony przez Dziekana Wydziału. 

 

§ 15 

 

Sprawy nie objęte Zarządzeniem będą rozwiązywane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i wewnętrznymi aktami normatywnymi Uczelni. 
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§ 16 

 

1. Zarządzenie niniejsze wchodzi z życie z dniem podpisania. 

2. Tracą moc Zarządzenie Nr 8/2014 Rektora AWF w Krakowie z dnia 3 marca  

2014 roku w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych i wynagrodzenia dla 

kierowników i opiekunów dydaktycznych praktyk studentów na Wydziale Wychowania 

Fizycznego i Sportu w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. 

 

 

 

 REKTOR 

 

      Prof. dr hab. Andrzej Klimek 
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Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Rektora 7/2016 

z 22 lutego 2016 roku 

 

 
Do zakresu obowiązków kierownika praktyk studentów należy: 

1) odpowiedzialność za wartość merytoryczną programu praktyk,  

2) nadzór nad opracowaniem regulaminu praktyk, 

3) nadzór nad właściwą dokumentacją praktyk, zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

4) podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia studentom możliwości odbycia 

praktyk zawodowych w odpowiednich placówkach, 

5) nawiązywanie współpracy ze szkołami i innymi placówkami, w których studenci 

odbywają praktyki zawodowe oraz stała współpraca z dyrekcją tych placówek,  

6) kierowanie studentów na praktykę do konkretnych szkół lub innych placówek, 

zgodnie z kierunkiem kształcenia oraz regulaminem danej praktyki, 

7) nadzór nad organizacją praktyk, sporządzaniem dokumentacji związanej  

z kierowaniem studentów do danej placówki na praktykę, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i procedurami, 

8) uzgadnianie (corocznie) terminów realizacji praktyk zawodowych, zgodnie z planem 

studiów oraz organizacją danego roku akademickiego. 

 

 
Do zakresu obowiązków nauczycieli akademickich – opiekunów praktyk studentów 

należy: 

 

1) współpraca z dyrekcją szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, klubów sportowych oraz innych placówek, w których 

studenci odbywają praktykę, w związku z organizacją i przebiegiem praktyki 

studentów; 

2) współpraca z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poradni psychologiczno-

pedagogicznej, placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz innych placówek, w zakresie 

realizacji praktyki przez studenta, zgodnie z jej celami, zadaniami i programem; 

3) pomoc merytoryczna zarówno dla praktykantów, jak i dla osób  pełniących obowiązki 

opiekunów praktyk w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych, klubie sportowym i innych placówkach, 

gdzie studenci odbywają praktykę; 

4) monitorowanie oraz ocena realizacji wszelkich zadań studenta – praktykanta, zgodnie 

z celami, zadaniami i programem praktyk w szkole i innych placówkach, w tym 

obserwacja prowadzonych przez studentów zajęć, lub realizacji innych zadań 

praktykanta, ich omawianie, a także kontrola dokumentacji praktyki; 

5) nadzorowanie jakości pracy opiekuna praktyk studentów w szkole lub innej placówce, 

w której student odbywa praktykę; 

6) ocena praktyki studenta oraz wypełnienie obowiązującej dokumentacji.  
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Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Rektora 7/2016 

z 22 lutego 2016 roku 

 

 

 

Do zakresu obowiązków opiekunów praktyk studentów w placówkach należy: 

 

1) zapewnienie praktykantom warunków do realizacji zadań zgodnie z rodzajem praktyki, 

jej celami i programem, 

2) ustalenie harmonogramu praktyki umożliwiającego wywiązanie się studenta  

z wszystkich zadań dla danej praktyki, 

3) zapoznanie studentów z różnymi zakresami pracy, zadaniami oraz specyfiką pracy 

nauczyciela, psychologa, pedagoga, trenera, terapeuty lub menedżera, zgodnie 

zakresem przygotowania zawodowego praktykanta, rodzajem praktyki, jej celami  

i zadaniami oraz programem, 

4) wdrażanie praktykantów do samodzielnej pracy na określonym stanowisku, zgodnie  

z kierunkiem kształcenia; 

5) wyznaczanie konkretnych zadań, a także  monitorowanie przebiegu praktyki każdego 

studenta, w tym obserwowanie, omawianie i dokumentowanie przebiegu pracy 

praktykanta, w zakresie zgodnym z kierunkiem kształcenia studentów, a także celami 

i zadaniami danej praktyki oraz jej programem,  

6) nadzorowanie, obserwowanie, opiniowanie i ocena wykonania zadań praktykanta, 

zgodnie z celami praktyki, 

7) wdrażanie studentów do prowadzenia dokumentacji pracy, zgodnie z kierunkiem 

kształcenia studentów, rodzajem i celami praktyki oraz zadaniami praktykanta, a także 

jej programem, 

8) nadzorowanie i kontrolowanie dokumentacji praktyki prowadzonej przez studenta. 

 

 

 

        REKTOR 

 
      

           Prof. dr hab. Andrzej Klimek 

 


