
………………………………………………………………  

(pieczątka zakładu pracy) 
 
 

Arkusz oceny osiągniętych efektów uczenia się określonych dla praktyki  w programie 

studiów, tj. w Karcie przedmiotu –I-II   semestr  

 
Lp. Efekty uczenia się dla praktyki z programu 

studiów dla semestru I-II 

Wykonywane czynności 

potwierdzające osiągnięcie danego 

efektu przez studenta  

Uznanie efektu 

przez opiekuna 

praktyk w 

zakładzie 

pracy*/Uwagi i 

podpis opiekuna 

praktyk 

1.  Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju 

człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie 

biologicznym, jak i psychologicznym oraz 

społecznym  

 

 

 

 

 

2.  Ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi 

społecznych i o rządzących nimi 

prawidłowościach  

 

 

 

 

 

 

3.  Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę 

teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz 

powiązanych z nią dyscyplin w celu 

analizowania i interpretowania sytuacji 

edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, 

kulturalnych i pomocowych, a także motywów 

i wzorów ludzkich zachowań 

 

 

 

 

 

 

4.  Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla 

utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w 

środowiskach społecznych i odnosi zdobytą 

wiedzę do projektowania działań zawodowych  

 

 

 

 

 

 

  
* Ocena stopnia realizacji efektu  w skali 0-5  
0-2 – brak zaliczenia 
3-5 – zaliczenie 

…………………………………………………………………….  

(data i podpis opiekuna praktyk z ramienia organizatora ) 

 

 

Zatwierdzenie praktyki przez opiekuna praktyk z ramienia Uczelni  

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

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

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

 

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

Tarnów, dnia                 podpis Opiekuna praktyk z ramienia MWSE w 

Tarnowie        



………………………………………………………………  

(pieczątka zakładu pracy) 
 
 

Arkusz oceny osiągniętych efektów uczenia się określonych dla praktyki  w programie 

studiów, tj. w Karcie przedmiotu –III-IV   semestr  

 
Lp. Efekty uczenia się dla praktyki z programu 

studiów dla semestru III-IV 

Wykonywane czynności 

potwierdzające osiągnięcie danego 

efektu przez studenta  

Uznanie efektu 

przez opiekuna 

praktyk w 

zakładzie 

pracy*/Uwagi i 

podpis opiekuna 

praktyk 

1.  Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o 

różnych środowiskach wychowawczych, ich 

specyfice i procesach w nich zachodzących 

 

 

 

 

 

 

2.  Posiada elementarne umiejętności badawcze 

pozwalające na analizowanie przykładów 

badań oraz konstruowanie i prowadzenie 

prostych badań pedagogicznych; potrafi 

sformułować wnioski, opracować i 

zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem 

ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych 

badań 

 
 

 

 

 

 

 

3.  Ma rozwinięte umiejętności w zakresie 

komunikacji interpersonalnej, potrafi używać 

języka specjalistycznego i porozumiewać się w 

sposób klarowny i spójny przy użyciu różnych 

kanałów i technik komunikacyjnych ze 

specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z 

odbiorcami spoza grona specjalistów 

 

 

 

 

 

 

4.  Dostrzega i formułuje problemy moralne i 

dylematy etyczne związane z własną i cudzą 

pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, 

postępuje zgodnie z zasadami etyki 

 

 

 

 

 

 

  
* Ocena stopnia realizacji efektu  w skali 0-5  

0-2 – brak zaliczenia 
3-5 – zaliczenie 

…………………………………………………………………….  

(data i podpis opiekuna praktyk z ramienia organizatora ) 

 

Zatwierdzenie praktyki przez opiekuna praktyk z ramienia Uczelni  

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

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

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

 

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

Tarnów, dnia                 podpis Opiekuna praktyk z ramienia MWSE w 

Tarnowie       



………………………………………………………………  

(pieczątka zakładu pracy) 
 
 

Arkusz oceny osiągniętych efektów uczenia się określonych dla praktyki  w programie 

studiów, tj. w Karcie przedmiotu –V-VI   semestr  

 
Lp. Efekty uczenia się dla praktyki z programu 

studiów dla semestru V-VI 

Wykonywane czynności 

potwierdzające osiągnięcie danego 

efektu przez studenta  

Uznanie efektu 

przez opiekuna 

praktyk w 

zakładzie 

pracy*/Uwagi i 

podpis opiekuna 

praktyk 

1.  Potrafi ocenić przydatność typowych metod, 

procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań 

związanych z różnymi sferami działalności 

pedagogicznej 

 

 

 

 

 

 

2.  Potrafi posługiwać się zasadami i normami 

etycznymi w podejmowanej działalności, 

dostrzega i analizuje dylematy etyczne; 

przewiduje skutki konkretnych działań 

pedagogicznych 

 

 

 

 

 

 

3.  Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; 

umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma 

elementarne umiejętności organizacyjne 

pozwalające na realizację celów związanych z 

projektowaniem i podejmowaniem działań 

profesjonalnych 

 

 

 

 

 

 

4.  Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej 

pracy, projektuje i wykonuje działania 

pedagogiczne 

 

 

 

 

 

  
* Ocena stopnia realizacji efektu  w skali 0-5  
0-2 – brak zaliczenia 
3-5 – zaliczenie 

…………………………………………………………………….  

(data i podpis opiekuna praktyk z ramienia organizatora ) 

 

 

Zatwierdzenie praktyki przez opiekuna praktyk z ramienia Uczelni  

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

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

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

 

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

Tarnów, dnia                 podpis Opiekuna praktyk z ramienia MWSE w 

Tarnowie        



 


