
 Uchwała nr 45/2014/2015 

Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 

w Białej Podlaskiej  

z dnia 08 lipca 2015 r. 

 

 

w sprawie: zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr 13/2014/2015 Rady Wydziału 

Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 18 marca 2015 r.  

w sprawie: przyjęcia Regulaminu studenckich praktyk pedagogicznych  

w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej 

 

 

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

wyższym (Dz.U.2012 poz. 572 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie: warunków prowadzenia studiów na 

określonym kierunku i poziomie kształcenia, Rada Wydziału Wychowania Fizycznego  

i Sportu w Białej Podlaskiej na posiedzeniu w dniu 08 lipca 2015 r. dokonuje następujących 

zmian w Regulaminie studenckich praktyk pedagogicznych w Wydziale Wychowania 

Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej: 

 

§ 1 

 

1. Zmienia się zapis nazwy regulaminu z: 

„Regulamin studenckich praktyk pedagogicznych na kierunku wychowanie fizyczne….” 

na: 

„Regulamin studenckich zawodowych praktyk pedagogicznych na kierunku wychowanie 

fizyczne…” 

 

2. Zmienia się zapis podstawy prawnej realizacji praktyk studenckich z: 

 „Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r.  

w sprawie standardów w kształceniu nauczycieli /Dz. U. Nr 207, poz. 2110/ 

 Art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym /Dz. U. Nr 164, poz. 

1365 z późn. zmianami/ 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r.  

w sprawie warunków wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń 

związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej. 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r.  

w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów 

kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by 

prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki. (Dz. U. nr 164), zał. Nr 113. 

 Pismo Okólne Nr 22/2008/2009 Dziekana Zamiejscowego Wydziału Wychowania 

Fizycznego w Białej Podlaskiej z dnia 21.11.2008 r. 

 Zbiór efektów kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne.  

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2011 r.  

zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków wynagrodzenia za pracę 

i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w 

uczelni publicznej.”  

na:  

 „Art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012 poz. 

572 z późn. zm.)  
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 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 października 2014 r.  

w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomu 

kształcenia. 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.  

w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do zawodu nauczyciela. 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r.  

w sprawie warunków wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń 

związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej. 

 Uchwała Nr 41/2011/12 i 42/2011/12 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

w Warszawie z dn. 22 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla 

kierunku „Wychowanie Fizyczne” I i II stopnia w Wydziale Wychowania Fizycznego 

i Sportu w Białej Podlaskiej i Warszawie. 

 Zarządzenie Nr 52/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie dodatkowego 

wynagrodzenia za kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami 

zawodowymi. 

 Pismo Okólne Nr 22/2008/2009 Dziekana Zamiejscowego Wydziału Wychowania 

Fizycznego w Białej Podlaskiej z dnia 21.11.2008 r. w sprawie organizacji i przebiegu 

studenckich praktyk zawodowych oraz sprawowania opieki dydaktycznej i odpłatności za 

tę opiekę dla osób (nauczycieli wf w szkołach) współpracujących z Zamiejscowym 

Wydziałem Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej.” 

 

3. Zmienia się zapis § 3 z: 

„CZAS I MIEJSCE PRAKTYK 

I. Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia o profilu  praktycznym kierunku 

wychowanie fizyczne: 

1. I rok, 2 semestr: 10 - godzinny cykl wykładów w ramach praktyk psychologiczno-

pedagogicznych. 

2. II rok, 3 i 4 semestr: 20 - godzinna praktyka psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu. 

3. III rok, 5 semestr:  4 tygodniowa (120 godz.) praktyka pedagogiczna w szkole 

podstawowej. 

II. Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia o profilu ogólnoakademickim kierunku 

wychowanie fizyczne 

1. II rok, 3 semestr: 3 tygodniowa (90 godz.) praktyka pedagogiczna w gimnazjum. 

2. II rok, 3 semestr: 1 tygodniowa (30 godz.) praktyka pedagogiczna w szkole 

ponadgimnazjalnej.”  

na: 

„CZAS I MIEJSCE PRAKTYK 

III. Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia o profilu  praktycznym kierunku 

wychowanie fizyczne: 

1. I rok, 2 semestr: 10 - godzinny cykl wykładów w ramach praktyk psychologiczno-

pedagogicznych. 

2. II rok, 3 semestr: 2 tyg. (60 godz.) praktyka pedagogiczna wdrożeniowa w szkole 

podstawowej.  

3. II rok, 3 i 4 semestr: 30 - godzinna praktyka psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu. 

4. III rok, 5 semestr:  4 tygodniowa (120 godz.) praktyka pedagogiczna w szkole 

podstawowej. 

5. III rok, 5 i 6 semestr: praktyka śródsemestralna 80 – godzinna w ramach specjalności:  

-    praktyka zawodowa (specjalność sportowa): 5 sem. – 40 godz., 6 sem. 40 godz. 

-    praktyka zawodowa (specjalność rekreacja):  5 sem. – 40 godz., 6 sem. 40 godz. 
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-    praktyka zawodowa (specjalność - służby mundurowe): 5 sem. – 40 godz., 6 sem. 40 godz. 

IV. Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia o profilu ogólnoakademickim kierunku 

wychowanie fizyczne 

1. II rok, 3 semestr: 2 tygodniowa (60 godz.) praktyka pedagogiczna w gimnazjum. 

2. II rok, 3 semestr: 2 tygodniowa (60 godz.) praktyka pedagogiczna w szkole 

ponadgimnazjalnej.„ 

 

3. Pozostałe zapisy załącznika nr 1 do uchwały nr uchwały nr 13/2014/2015 Rady Wydziału 

Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 18 marca 2015 r. pozostają 

bez zmian 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

DZIEKAN 

Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 

w Białej Podlaskiej 

 

dr hab. prof. AWF Krystyna Górniak 

 


