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§1 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

1. Praktyki zawodowe mają charakter obowiązkowy. 

2.Podstawą prawną praktyk zawodowych jest ustawa z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo  

   o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), Statut Akademii   

   Wychowania Fizycznego w Krakowie (Zarządzenie Rektora nr 1/2012 z dnia 2 stycznia  

   2012r.), Regulamin studiów I i II stopnia Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie    

   (Zarządzenie Rektora nr 16/2012 z dnia 27 kwietnia 2012r.)  oraz Rozporządzenie Ministra  

   Zdrowia z dnia 22 lutego 2017 r.w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach  

   kształcenia fizjoterapeutów 

2. Praktyki zawodowe stanowi integralną część planów i programów studiów.  

3. Plan studiów określa rodzaj praktyki, czas trwania oraz rok studiów, na którym praktyka 

powinna być realizowana. 

4. Praktykom zawodowym przypisuje się punkty ECTS zgodnie z kierunkowymi efektami 

kształcenia na kierunku Fizjoterapia, Terapia Zajęciowa i Kosmetologia.  

5. Z tytułu odbywania praktyk zawodowych student nie otrzymuje ekwiwalentu pieniężnego. 

 

 

 

Studia I Stopnia Stacjonarne  

Kierunek Terapia Zajęciowa 

 

§2 

CEL PRAKTYK 

 

Praktyki zawodowe mają na celu: 

1. Zapoznanie się z zawodem terapeuty zajęciowego w praktyce. 

2. Nabycie umiejętności gromadzenia i prowadzenia dokumentacji przebiegu procesu terapii 

zajęciowej. 

3. Nabycie umiejętności nawiązywania kontaktu z różnymi osobami mającymi wpływ na 

przebieg terapii zajęciowej. 

4. Nabycie umiejętności planowania i przeprowadzania procesu terapeutycznego zgodnie 

z zasadami postepowania w terapii zajęciowej. 

5. Nabycie umiejętności oceny i podnoszenia jakości usług terapii zajęciowej. 

 

 

 

 



§3 

PROGRAM PRAKTYK 

 

1. Zakres godzinowy praktyki – studentów obowiązuje czas pracy terapeutów zajęciowych  

- 5 dni w tygodniu minimum po 6 godz. / 45 min. dziennie. 

2. Praktyka obejmuje: 

• bierne lub czynne uczestnictwo w planowaniu i prowadzeniu procesu terapii zajęciowej 

z pacjentami/klientami wskazanymi przez opiekuna praktyki.  

3. Sposób szkolenia - uzależniony od opiekuna praktyki 

4. W przypadku opuszczenia zajęć w czasie praktyki (zwolnienie lekarskie czy inne) – student 

zobowiązany jest do odrobienia brakujących godzin lub dni do wymaganego wymiaru, tj. 

wszystkich brakujących godzin. 

5. Wykaz poszczególnych praktyk: 

 

Rok studiów - I 

Semestr – realizowana po zajęciach dydaktycznych w semestrze 1. (zaliczana do 2. semestru) 

Ilość tygodni – 3 (150 godzin) ECTS 6 

 

Rok studiów - I 

Semestr – realizowana po zajęciach dydaktycznych w semestrze 2. (zaliczana do 3. semestru) 

Ilość tygodni – 5 (225 godzin) ECTS 9 

 

Rok studiów - II 

Semestr – realizowana po zajęciach dydaktycznych w semestrze 4. (zaliczana do 4. semestru) 

Ilość tygodni – 5 (225 godzin) ECTS 9 

 

Rok studiów - III 

Semestr – realizowana przed zajęciami dydaktycznymi w semestrze 5. (zaliczana do 5. 

semestru) 

Ilość tygodni – 6 (300 godzin) ECTS 12 

 

Rok studiów - III 

Semestr – w czasie trwania 6. semestru (zaliczana do 6. semestru) 

Ilość tygodni – 2,5 (100 godzin) ECTS 4 

 

§4 

HOSPITACJA PRAKTYK 

 

1. W czasie trwania praktyki, w dowolnie wybranym dniu w godzinach pracy danej placówki 

może odbyć się hospitacja praktyk przez osobę do tego upoważnioną (pracownika 

Wydziału Rehabilitacji Ruchowej). 

 

 



2. W dniu hospitacji student powinien: 

• być obecnym na praktyce lub opiekun powinien znać przyczynę nieobecności 

praktykanta (choroba lub inne). 

• posiadać aktualny i uzupełniany na bieżąco dzienniczek praktyk. 

 

§5 

OBOWIĄZKI STUDENTA 

 

1. Student zobowiązany jest do godnego reprezentowania Uczelni. 

2. Student zobowiązany jest traktować z szacunkiem pracowników i mienie zakładu 

leczniczego lub innego, którym odbywa praktyki zawodowe. 

3. Każdy student odbywający praktyki zawodowe powinien być zaszczepiony na WZW typu 

B oraz posiadać ubezpieczenie NNW i aktualne ubezpieczenie OC (odpowiedzialności 

cywilnej). 

4. Student zobowiązany jest do posiadania aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-

epidemiologicznych potwierdzonej aktualnymi wynikami badań (we własnym zakresie). 

5. Student zobowiązany jest do punktualności.  

6. Student zobowiązany jest do przestrzegania wymaganych przez zakład leczniczy klauzul 

ochrony tajemnicy służbowej i danego chorego. 

7. Student zobowiązany jest posiadać: 

• własną odzież roboczo-ochronną obowiązującą w miejscu realizowania praktyki 

• identyfikator 

• dzienniczek praktyk. 

8. Student zobowiązany jest do zaliczenia praktyk zgodnie z kolejnością określoną  

w planie studiów. Ukończenie i zaliczenie danej praktyki warunkuje dopuszczeniem do 

kolejnej (warunkowość praktyk). 

9. Student zobowiązany jest sumiennie i rzetelnie prowadzić dzienniczek praktyk. 

 

                                                                       §6 

NADZÓR ORGANIZACYJNY I MERYTORYCZNY 

 

1. Za całokształt zagadnień związanych z organizacją i przebiegiem praktyk odpowiedzialny 

jest Kierownik praktyk.  

2. Kierownik praktyk zatwierdza listę miejsc odbywania praktyk przez Studentów. 

3. Kierownik praktyk informuje studentów o miejscach praktyk, zadaniach i prawach 

praktykanta oraz przedstawia program praktyki.  

4. Kierownik praktyk sprawuje nadzór merytoryczny i dydaktyczny nad przebiegiem praktyk.  

5. Kierownik praktyk ma prawo hospitować placówki, w których odbywają się zajęcia.  

6. Obowiązkiem Kierownika praktyk jest przeprowadzanie ankiet ewaluacyjnych 

dotyczących procesu kształcenia na praktykach zawodowych.   

 

 



§7 

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYKI I JEJ ZALICZENIA 

 

CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Pierwszą praktykę poprzedzać będzie zebranie organizacyjne Kierownika praktyk ze 

studentami (dotyczy studentów I roku). 

2. Terminy praktyk są ujęte w rocznym planie studiów. Nie ma możliwości dzielenia praktyki 

jej skracania lub przenoszenia na inny termin. 

3. Każda praktyka odbywa się w innej placówce. 

4. Student sam wskazuje miejsce praktyki i ma obowiązek poinformować o tym Kierownika 

praktyk przed jej rozpoczęciem. Opiekunem praktyk może być osoba z: minimum lic. 

terapii zajęciowej, magister psychologii, pedagogiki oraz fizjoterapii. 

5. Student może realizować praktykę w czasie trwania roku akademickiego, w godzinach 

wolnych od zajęć dydaktycznych w placówkach, które w okresie wakacyjnym są 

zamknięte.  

6. Student może zrealizować jedną praktykę jako opiekun osoby z niepełnosprawnością/ 

klienta na obozach organizowanych przez różne instytucje. 

7. Student może zrealizować jedną praktykę jako opiekun osoby z niepełnosprawnością/ 

wolontariusz w miejscu jej zamieszkania/ nauki/ pracy. Warunkiem odbycia praktyki jako 

wolontariusz jest dostarczenie do Sekretariatu praktyk  Karty Wolontariatu  minimum 2 

tygodnie przed rozpoczęciem i zatwierdzenie jej przez Kierownika praktyk. (Załącznik nr 

6). 

8. Student może realizować praktykę w miejscu zatrudnienia. 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach o zmianach w trybie odbywania praktyk 

decyduje Kierownik praktyk. 

10. Możliwość odbywania praktyki za granicą dotyczy studentów II i III roku. 

11. Podstawą zaliczenia każdej z praktyk jest bierny lub czynny udział studentów 

w planowaniu i prowadzeniu procesu terapii zajęciowej z pacjentami/klientami 

potwierdzany przez opiekuna praktyki w specjalnym dzienniku praktyk - na zakończenie 

praktyki opiekun praktyk wpisuje do dziennika praktyk ocenę (stopień). Patrz poniżej: 

Zasady zaliczenia praktyk ramowych, indywidualnych i indywidualnej –obowiązkowej. 

2. Zasady odbywania praktyk  

1.  W czasie trwania studiów student odbywa praktyki zawodowe we wskazanej przez siebie 

placówce. 

2. Kierownik praktyk może zezwolić na kolejną praktykę w tym samym miejscu w przypadku 

studentów, którzy zamierzają prowadzić badania do pracy licencjackiej w wybranej przez 

siebie placówce. Pełna dokumentacja dotycząca zebranego materiału będzie podstawą 

zaliczenia praktyki u Kierownika praktyk. 

3. Praktyka może odbywać się w placówkach współpracujących z uczelnią lub innych, po 

uprzednim wypełnieniu druku Karta Praktyki i zgłoszeniu terminu oraz miejsca w 

sekretariacie praktyk minimum 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem praktyki. 

(Załącznik nr 1). 



3. Placówka, inna niż współpracująca z uczelnią, wybrana przez studenta jako miejsce 

praktyki musi spełniać podstawowe wymogi placówki terapeutycznej. Decyzję o 

akceptacji placówki podejmuje Kierownik praktyk. 

4. W przypadku zmiany terminu praktyki student ma obowiązek przedstawić wypełniony 

druk Karta praktyki Kierownikowi praktyk minimum 2 tygodnie przed planowanym 

rozpoczęciem praktyki. 

5. W przypadku braku w dokumentacji studenta Karty Praktyki lub Karty wolontariatu, 

Kierownik praktyk ma prawo nie zaliczyć odbytej praktyki. 

 

2.Zaliczanie praktyk. 

1. Aby zaliczyć odbytą praktykę student powinien mieć dokładnie uzupełniony dzienniczek 

praktyk, z oceną, opinią opiekuna praktyk i pieczątką placówki. 

2. Dziennik praktyk powinien zawierać: 

− na pierwszej stronie imię, nazwisko i rok studiów, pełną nazwę i adres placówki oraz 

nazwę oddziału, termin odbywania praktyk, nazwisko bezpośredniego opiekuna 

odbytej praktyki 

− na następnych stronach dokładny opis przebiegu procesu terapeutycznego 

pacjenta/klienta 

− refleksję na temat odbytej praktyki (według wybranego modelu refleksji). 

3. Student ma obowiązek wypełnić ankietę efektów kształcenia z odbytej praktyki, którą 

oddaje po zakończeniu wszystkich praktyk zawodowych (Załącznik nr 3). 

4. Student powinien wypełnić sprawozdanie z odbytej praktyki (Załącznik nr 4).     

5. Zaliczanie praktyki u Kierownika praktyk odbywa się w nieprzekraczalnym terminie do 

ostatniego dnia danego semestru – określonego w rocznym harmonogramie. 

W uzasadnionych przypadkach Kierownik praktyk może dokonać wpisu w terminie 

późniejszym niż podany powyżej. 

6. W przypadku drugiej praktyki w tym samym miejscu (dotyczy studentów zbierających 

materiał do pracy licencjackiej) student dodatkowo ma obowiązek udokumentować w 

formie tabel, wykresów, zestawień etc. materiały zebrane w czasie trwania praktyki. 

7. Praktykę zaliczać można osobiście lub przez osoby trzecie. 

8. Jeżeli student nie podjął pracy w ramach praktyki jest zobowiązany do jej odpracowania 

w określonym przez dziekana. 

9. Kierownik praktyk ma prawo przeprowadzić ankietę ewaluacyjną wśród studentów po 

każdej zakończonej praktyce (Załącznik nr 5). 

10. Niezaliczenie praktyki jest równoznaczne z obowiązkiem ponownego jej odbycia 

i skutkuje niezaliczeniem semestru, w którym praktyka powinna być realizowana. 

 

 

 

 

 

 

 



§8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Przepisy niniejszego Regulaminu praktyk obowiązują wszystkich studentów kierunku 

Terapia Zajęciowa na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie. 

2. Kwestie szczegółowe, które mogą wyniknąć w trakcie funkcjonowania niniejszego 

Regulaminu praktyk i nie zostały w nim zawarte mogą zostać uregulowane innymi 

przepisami. 

3. W sprawach spornych, nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmują 

Dziekani ds. Studiów. 

4. Każdy Student przed przystąpieniem do praktyk zawodowych ma obowiązek do 

zapoznania się z niniejszym Regulaminem praktyk 

 

 

Studia II Stopnia Stacjonarne  

Kierunek: Terapia Zajęciowa 

 

 

§2  

CEL PRAKTYK 

1.Podnoszenie umiejętności w identyfikacji problemu pacjenta/klienta w rożnych jednostkach 

chorobowych; samodzielne prowadzenie planu terapeutycznego, po konsultacji i 

akceptacji przez opiekuna praktyk. 

2.Samodzielna praca studenta na oddziałach szpitalnych, szpitalnych oddziałach dziennych, w 

ośrodkach psychiatrycznych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach 

pielęgnacyjno-opiekuńczych, sanatoriach, warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach 

rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością, domach pomocy społecznej, domach 

małego dziecka według autorskiego programu, po akceptacji przez opiekuna praktyk. 

3.Samodzielna praca studenta w placówkach szkolnictwa specjalnego, resocjalizacyjnych i 

interwencyjnych, ośrodkach wsparcia dziennego, rodzinnego oraz wielofunkcyjnego, 

świetlicach terapeutycznych, profilaktycznoterapeutycznych i środowiskowych, w 

środowiskowych domach samopomocy i klubach integracji społecznej, firmach 

projektujących sprzęt i wyposażenie lub adaptujących warunki architektoniczne dla 

potrzeb osób z niepełnosprawnością, zakładach pracy z dużym narażeniem na choroby 

zawodowe oraz zakładach aktywności zawodowej dla osób z niepełnosprawnością, 

według autorskiego programu, po akceptacji przez opiekuna praktyk. 

4.Podnoszenie samodzielności w procesie samokształcenia i dokumentowania jego przebiegu.  

 

§3 

PROGRAM PRAKTYK 

 

1. Zakres godzinowy praktyki – studentów obowiązuje czas pracy terapeutów zajęciowych- 

5 dni w tygodniu minimum po 6 godz. / 45 min. Dziennie. 

2. Praktyka obejmuje:  



•czynne uczestnictwo w planowaniu i prowadzeniu procesu terapii zajęciowej z 

pacjentami/klientami wskazanymi przez opiekuna praktyki.  

3. Sposób szkolenia - uzależniony od opiekuna praktyki  

4. W przypadku opuszczenia zajęć w czasie praktyki (zwolnienie lekarskie czy inne) – student 

zobowiązany jest do odrobienia brakujących godzin lub dni do wymaganego wymiaru, tj. 

wszystkich brakujących godzin.  

5. Wykaz poszczególnych praktyk:  

  

Praktyka I  

Rok studiów – I 

Semestr – w czasie trwania 2. semestru (zaliczana do 2. semestru) 

Ilość godzin – 150  ECTS 6 

 

Praktyka II  

Rok studiów – I 

Semestr – w czasie trwania 2. semestru (zaliczana do 3. semestru) 

Ilość godzin – 150  ECTS 6 

 

Praktyka III  

Rok studiów – II 

Semestr – w czasie trwania 3. semestru (zaliczana do 4. semestru) 

Ilość godzin – 150  ECTS 6  

psychologiczno-pedagogiczna w szkole lub przedszkolu 30h i praktyka w zakresie 

dydaktycznym 120 h 

 

§4  

HOSPITACJA PRAKTYK 

 

1. W czasie trwania praktyki, w dowolnie wybranym dniu w godzinach pracy danej placówki 

może odbyć się hospitacja praktyk przez osobę do tego upoważnioną (pracownika Wydziału 

Rehabilitacji Ruchowej).  

2. W dniu hospitacji student powinien:  

•być obecnym na praktyce lub opiekun powinien znać przyczynę nieobecności 

praktykanta (choroba lub inne).  

•posiadać aktualny i uzupełniany na bieżąco dzienniczek praktyk.  

 

§5  

OBOWIĄZKI STUDENTA 

 

1. Student zobowiązany jest do godnego reprezentowania Uczelni.  

2. Student zobowiązany jest traktować z szacunkiem pracowników i mienie zakładu 

leczniczego lub innego, w którym odbywa praktyki zawodowe  



3. Każdy student odbywający praktyki zawodowe powinien być zaszczepiony na WZW typu 

B oraz posiadać ubezpieczenie NNW i aktualne ubezpieczenie OC (odpowiedzialności 

cywilnej).  

4. Student zobowiązany jest do posiadania aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-

epidemiologicznych potwierdzonej aktualnymi wynikami badań (we własnym zakresie).  

5. Student zobowiązany jest do punktualności.  

6. Student zobowiązany jest do przestrzegania wymaganych przez placówkę klauzul ochrony 

tajemnicy służbowej i danego pacjenta/klienta.  

7. Student zobowiązany jest posiadać:  

•własną odzież roboczo-ochronną obowiązującą w miejscu realizowania praktyki  

•identyfikator  

•dzienniczek praktyk.  

8. Student zobowiązany jest do zaliczenia praktyk zgodnie z kolejnością określoną w planie 

studiów. Ukończenie i zaliczenie danej praktyki warunkuje dopuszczeniem do kolejnej 

(warunkowość praktyk).  

9. Student zobowiązany jest sumiennie i rzetelnie prowadzić dzienniczek praktyk. 

 

§6 

 NADZÓR ORGANIZACYJNY I MERYTORYCZNY 

 

1. Za całokształt zagadnień związanych z organizacją i przebiegiem praktyk odpowiedzialny 

jest Kierownik praktyk.  

2. Kierownik praktyk zatwierdza listę miejsc odbywania praktyk przez Studentów.  

3. Kierownik praktyk informuje studentów o miejscach praktyk, zadaniach i prawach 

praktykanta oraz przedstawia program praktyki.  

4. Kierownik praktyk sprawuje nadzór merytoryczny i dydaktyczny nad przebiegiem praktyk.  

5. Kierownik praktyk ma prawo hospitować placówki, w których odbywają się zajęcia.  

6. Obowiązkiem Kierownika praktyk jest przeprowadzanie ankiet ewaluacyjnych dotyczących 

procesu kształcenia na praktykach zawodowych.  

 

§7   

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYKI I JEJ ZALICZENIE 

 

1. Pierwszą praktykę poprzedzać będzie zebranie organizacyjne Kierownika praktyk ze 

studentami.  

2. Student sam wskazuje termin i miejsce praktyki – uzupełniając Kartę praktyki.  

3.  Każda praktyka odbywa się w innej placówce. 

4. Podstawą zaliczenia każdej z praktyk jest czynny udział studentów w procesie 

terapeutycznym pacjentów/klientów, potwierdzony przez opiekuna praktyki w dzienniku 

praktyk. Na zakończenie praktyki opiekun praktyk wpisuje do dziennika praktyk ocenę.  



5. Zasady odbywania praktyk:  

•W czasie trwania studiów student odbywa praktyki we wskazanej przez siebie placówce.  

•W terminie minimum 2 tygodni przed rozpoczęciem planowanej praktyki student ma 

obowiązek dostarczyć Kartę Praktyki Studenckiej do sekretariatu praktyk. (Załącznik 

nr 2).  

•W przypadku braku w dokumentacji studenta Karty Praktyki Studenckiej, Kierownik 

praktyk ma prawo nie zaliczyć odbytej praktyki.  

•Decyzję o akceptacji placówki podejmuje Kierownik praktyk.  

•Student może odbyć praktykę w placówkach, z którymi AWF zawarła porozumienie, 

pod warunkiem uzyskania zgody Kierownika placówki. Pierwszeństwo w wyborze 

placówek z listy AWF mają studenci studiów I stopnia.  

•Praktyka może odbywać się tylko w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.  

•Praktyka może odbywać się w miejscu zatrudnienia.  

•Praktyka kliniczna może odbywać się zarówno w kraju jak i zagranicą.  

6. Zasady zaliczania praktyk ramowych:  

•Aby zaliczyć odbytą praktykę student powinien mieć dokładnie uzupełniony dzienniczek 

praktyk z oceną, opinię opiekuna praktyk i pieczątką placówki.  

•Student powinien wypełnić sprawozdanie z odbytej praktyki (Załącznik nr 4).  

•Student powinien wypełnić ankietę efektów kształcenia z odbytej praktyki (Załącznik nr 

3) 

•Dziennik praktyk powinien zawierać:  

•na pierwszej stronie imię, nazwisko i rok studiów, pełną nazwę, adres placówki oraz 

nazwę oddziału, termin odbywania praktyk, nazwisko bezpośredniego opiekuna 

odbytej praktyki,  

•na następnych stronach dokumentację z każdego dnia praktyki uwzględniając imię 

lub płeć pacjenta oraz wiek, diagnozę medyczną, stosowane zabiegi terapeutyczne, 

a także uwagi dotyczące prowadzonego usprawniania w danym dniu.  

•Zaliczanie praktyki u Kierownika praktyk odbywa się w nieprzekraczalnym terminie 

do ostatniego dnia danego semestru – określonego w rocznym harmonogramie. W 

uzasadnionych przypadkach Kierownik praktyk może dokonać wpisu w terminie 

późniejszym niż podany powyżej. 

•Praktykę zaliczać można osobiście lub przez osoby trzecie. 

•Jeżeli student nie podjął pracy w ramach praktyki jest zobowiązany do jej odpracowania w 

określonym przez dziekana.  

7. Kierownik praktyk ma prawo przeprowadzić ankietę ewaluacyjną wśród studentów po 

każdej zakończonej praktyce (Załącznik nr 5).  

8. Niezaliczenie praktyki jest równoznaczne z obowiązkiem ponownego jej odbycia i skutkuje 

niezaliczeniem semestru, w którym praktyka powinna być realizowana.  

 



 

§8  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Przepisy niniejszego Regulaminu Praktyk obowiązują wszystkich studentów kierunku 

Terapia Zajęciowa na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie.  

2. Kwestie szczegółowe, które mogą wyniknąć w trakcie funkcjonowania niniejszego 

Regulaminu Praktyk i nie zostały w nim zawarte mogą zostać uregulowane innymi 

przepisami.  

3. W sprawach spornych, nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje 

Dziekan.  

4. Każdy Student przed przystąpieniem do praktyk zawodowych ma obowiązek do 

zapoznania się z niniejszym Regulaminem Praktyk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1  

Karta praktyki studenckiej 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA 

TERAPIA ZAJĘCIOWA 

DANE dot. STUDENTA: 

1. Nazwisko i imię studenta:  ....................................................................................................................................  

2. Telefon do ew. kontaktu:  ......................................................................................................................................  

2. Adres zamieszkania (kod poczt.)  ..........................................................................................................................  

3. Czy Pani/Pan pracuje? Podać gdzie:  ....................................................................................................................  

4. Rok i kierunek studiów, kolejność praktyki  .........................................................................................................  

             

                                                                                                               …………..…………………………. 
                                                                                                                                                                                Pieczątka nagłówkowa placówki 

DANE dot. PLACÓWKI: 

1. Nazwa i adres placówki, w której planowana jest praktyka: * ..............................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

2. Dyrektor w/w placówki  ........................................................................................................................................  

3. Praktyka będzie odbywana terminie:  ....................................................................................................................  

4. Praktyka będzie odbywana w godzinach:  .............................................................................................................  

5. Opiekun praktyki  ..................................................................................................................................................  

6. Potwierdzenie zgody opiekuna praktyki  ............................................................................................................. . 

7. Zgoda dyrekcji placówki na realizację w/w praktyki(podpis i pieczęć dyrektora)  ..............................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

Data wyrażenia zgody: 

 

* Proszę dołączyć krótką charakterystykę placówki 



 

Załącznik nr 2 

Karta realizowanej praktyki studenckiej 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA 

TERAPIA ZAJĘCIOWA 

DANE dot. STUDENTA: 

1. Nazwisko i imię studenta:  ....................................................................................................................................  

2. Telefon do ew. kontaktu:  ......................................................................................................................................  

2. Adres zamieszkania (kod poczt.)  ..........................................................................................................................  

3. Czy Pani/Pan pracuje? Podać gdzie:  ....................................................................................................................  

4. Rok i kierunek studiów, kolejność praktyki  .........................................................................................................  

 

             

                                                                                                              …………..………………………….. 
                                                                                                                                                                                Pieczątka nagłówkowa placówki 

DANE dot. PLACÓWKI: 

1. Nazwa i adres placówki, w której planowana jest praktyka: * ..............................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

2. Dyrektor/osoba zarządzająca w/w placówką  ........................................................................................................  

3. Praktyka będzie odbywana terminie:  ....................................................................................................................  

4. Praktyka będzie odbywana w godzinach:  .............................................................................................................  

5. Opiekun praktyki  ..................................................................................................................................................  

6. Potwierdzenie zgody opiekuna praktyki  ............................................................................................................. . 

7. Zgoda dyrekcji/ osoby zarządzającej placówką na realizację w/w praktyki (podpis i pieczęć   

   dyrektora/osoby zarządzającej)  .............................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

Data wyrażenia zgody: 

 



* Proszę dołączyć krótką charakterystykę placówki  

Załącznik nr 3 

Ankieta jest anonimowa, dzięki uwagom tutaj zawartym pozwala poprawiać jakość 

kształcenia na wybranym kierunku studiów. Dziękujemy za jej wypełnienie 

 

Przedmiot: Praktyki zawodowe – Terapia Zajęciowa, 3 – letnie studia I stopnia stacjonarne  

 

Osiągnąłem/nie osiągnąłem następujących efektów kształcenia (zakreśl kółkiem 

odpowiedź)  

 

EK1. (Umiejętności: Student definiuje rolę i zadania terapeuty zajęciowego w różnych 

grupach klientów i tłumaczy działania znanymi sobie teoriami terapii zajęciowej). 
tak  nie 

EK2. (Umiejętności: Student potrafi identyfikować problemy terapii zajęciowej w różnych 

grupach klientów. 
tak  nie 

EK3. (Umiejętności: Student potrafi stawiać cele terapii i nakreślać plan interwencji 

nakierowany na klienta, jego rodzinie/opiekunów i najbliższe otoczenie). 
tak  nie 

EK4. (Umiejętności: Student posiada umiejętność prawidłowego stosowania modeli 

terapeutycznych i narzędzi diagnostycznych zgodnie z zasadami postępowania w terapii 

zajęciowej oraz oceniania ich skuteczności). 
tak  nie 

EK5. (Umiejętności: Student potrafi analizować i gromadzić dokumentację związaną 

z procesem terapii zajęciowej). 
tak  nie 

EK6. (Kompetencje społeczne: Student posiada umiejętność współpracy 

w interdyscyplinarnych zespołach terapeutycznych oraz instytucjami mającymi wpływ na 

przebieg terapii, pracuje zgodnie z posiadanymi kompetencjami). 
tak  nie 

EK7. (Kompetencje społeczne: Student posiada umiejętność oceny i podnoszenia jakości 

usług terapii zajęciowej, ma świadomość potrzeby ciągłego rozwoju zawodowego). 

 

Nie osiągnąłem wskazanych efektów z następujących powodów (podkreśl właściwe):  

(na przykład: niewłaściwe metody dydaktyczne: nie osiągnąłem EK1, EK3 ponieważ…)  

- niewłaściwe treści kształcenia np. inne niż w sylabusie: (tu wpisz które efekty)  

…………………………………………………………………………………………………  

- niewłaściwe metody dydaktyczne – rozwiń na czym polega problem 

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

- niewłaściwe kompetencje opiekuna praktyk – rozwiń na czym polega problem  

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

- niewłaściwe warunki w jakich odbywały się były praktyki – rozwiń na czym polega problem  

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

- z innych powodów – wymień  

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



Załącznik nr 4 

 

SPRAWOZDANIE Z ODBYTEJ PRAKTYKI 

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

Kierunek studiów………………………………… 

Rok studiów………………………………………. 

 

Nazwa i adres placówki, w której realizowana była praktyka………………………………………… 

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

 

 

1. Umiejętności i doświadczenie jakie zdobył student w trakcie praktyki: 

…………………………………………………………………………………………………

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

  

2. Opinia o współpracy z opiekunem praktyki i pozostałym personelem: 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

3. Poziom sprawności organizacyjnej placówki w skali 1-3 ………….. 

(dla oceny 1 punkt podać uzasadnienie)…………………………………………………......... 

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

 

4. Stopień zadowolenia studenta z odbytej praktyki w skali 1-5 …………… 

 

 

 

 

 

 

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

                                                               Data                  czytelny podpis studenta – praktykanta 

 



Załącznik nr 5  

Szanowni Studenci 

W trosce o zapewnienie wysokiej jakości kształcenia w Akademii Wychowania Fizycznego w 

Krakowie, pragniemy poznać Państwa opinię o odbytych praktykach zawodowych. Prosimy o 

szczere i przemyślane odpowiedzi. Właściwą cyfrę należy zakreślić krzyżykiem, przy czym 

„1” zawsze oznacza najniższą ocenę, a „5” najwyższą. Jeśli nie potrafi Pan(i) odpowiedzieć 

na dane pytanie – proszę je pominąć. 

 

Ankieta jest anonimowa 

 

1. Organizacja pracy pracowników w Placówce 

1 2 3 4 5 

2.  Merytoryczne przygotowanie i nastawienie opiekuna praktyk do opieki nad studentami 

(rzeczowość, życzliwość) 

1 2 3 4 5 

3. Umiejętność zainteresowania praktyką zawodową przez opiekuna praktyk 

1 2 3 4 5 

4. Nastawienie personelu Placówki do studentów (życzliwość, cierpliwość, kultura osobista) 

1 2 3 4 5 

5. Opanowanie nowych umiejętności w zakresie pracy z pacjentem 

1 2 3 4 5 

6. Przydatność zdobytej wiedzy w mojej przyszłej pracy zawodowej 

1 2 3 4 5 

7. Moja postawa na praktykach 

1 2 3 4 5 

8. Uwagi dotyczące Placówki (czyli co należy pochwalić, a co należy poprawić 

w współpracy)  

 

 

 

 

 

 

 

Placówka………………………………………………………………………………………... 

 

Płeć:     Kobieta     Mężczyzna 

Kierunek studiów 

Rok studiów     I°     II° 

 

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY 

 
 

 

 

 

 



Załącznik nr 6 

..................................................                                                                                ......................................  

Imię i nazwisko                                                                                                                 Miejscowość, data 

Terapia Zajęciowa ...... rok ....... 

Tel. ………………………………………… 

Akademia Wychowania Fizycznego 

w Krakowie 

 

KARTA WOLONTARIATU 

(w okresie pandemii Covid-19) 

 

Ja, ........................................................................................ oświadczam, że w 

czasie ogólnokrajowej pandemii koronawirusa, planuję wykonać działania 

wolontaryjne na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych oraz społeczności lokalnej 

lub służby zdrowia. 

Daty wolontariatu: .......................................................................................................... 

Liczba zrealizowanych godzin: ......................................................................................... 

Zakres obowiązków*: ...................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

Numer kontaktowy do osoby przyjmującej na wolontariat: …………………………………….… 

Instytucja / osoba potwierdzająca: ................................................................................. 

Podpis (pieczęć) : ............................................................................................................. 

 

 

 

 

 

* szczegółowy opis działań wolontaryjnych w dzienniku praktyk 


