
Pismo okólne nr 42/2021/2022 

Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia 

w Białej Podlaskiej 

z dnia 10 marca 2021 r.  

 

w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w Jednostkach Kultury Fizycznej, dla 

studentów I-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Sport Sporty Walki 

w roku akademickim 2021/2022. 

1.  Praktyka zawodowa dla studentów I roku I stopnia kierunku Sport Sporty Walki odbywać 

się będzie w II semestrze w okresie 14.03.2022r. – 10.06.2022r. Realizowana będzie 

w terminach uzgodnionych pomiędzy Jednostką Kultury Fizycznej, a studentem/ką 

praktykantem/ką. 

2. Praktykę w Jednostkach Kultury Fizycznej (80 godz.) organizuje Biuro Praktyk. Za całość 

spraw związanych z organizacją i przebiegiem praktyki odpowiada mgr Anna Zielińska. 

Za sprawy programowe odpowiada Kierownik Katedry Nauk o Sporcie prof. dr hab. Jerzy 

Sadowski. 

3. Na praktykę skierowano 18 studentów. 

4. Student sam dokonuje wyboru miejsca praktyki: 

• Szkoły: klasy usportowione, klasy sportowe  

• Dowolne ośrodki sportowe, gdzie realizowane są zajęcia z walki wręcz 

• Kluby Sportowe  

• Uczniowskie Kluby Sportowe 

• Stowarzyszenia Kultury Fizycznej 

5. Celem praktyki jest przygotowanie studenta do przyszłej pracy zawodowej poprzez: 

• Zapoznanie się z organizacją instytucji, dokumentacją, warunkami treningowymi, 

tradycją i środowiskiem  instytucji 

• Czynny udział w procesie treningowym specyficznym dla danej instytucji. 

• Czynności organizacyjne w klubie, pomoc w działaniach promocyjnych. 

6. Warunkiem zaliczenia praktyki jest pozytywna opinia z miejsca praktyki oraz wypełniona 

dokumentacja, którą należy złożyć w Biurze Praktyk do dnia 14.06.2022r. 

Po tym terminie ocena 2,0 (ndst). 

Ostateczne złożenie dokumentacji praktyki do dnia 04.07.2022r. 

Studenci posiadający IOS składają dokumentację praktyki do dnia 12.09.2022r. 

Przekroczenie powyższego terminu skutkuje powtarzaniem praktyki. 

7. Do sprawowania opieki dydaktycznej przydziela się doc. dr. Zbigniewa Bujaka. Do 

obowiązków opiekuna należy ukierunkowanie merytoryczne studentów, sprawdzenie 

dokumentacji praktyki oraz jej omówienie i wystawienie oceny końcowej. 

8. Ostateczny termin zaliczenia praktyki – 27.09.2022r. 

9. Kwestie nieuregulowane niniejszym Pismem Okólnym należą bezpośrednio do decyzji 

Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia. 

10. Pismo okólne wchodzi w życie z dniem podpisania. 

11. Otrzymują osoby wymienione w P.O.. prof.  

AWF Krystyna Górni ak 


