
do końca II sem. - 40 h praktyka psychologiczno-pedagogiczna

do końca II sem. - 40 h praktyka psychologiczno-pedagogiczna

do końca II sem. - 40 h praktyka psychologiczno-pedagogiczna

Dokumenty (umowa o paktykę, umowa zlecenie) student powinien oddać do dnia 03.02.2023 r.

dla studentów rozpoczynających                                       
naukę w roku ak.  2018/2019

Studia I stopnia                                                                                                     
(SZKOŁA PODSTAWOWA)

Studia I stopnia                                                                                                     
(SZKOŁA PODSTAWOWA)

dla studentów rozpoczynających                                       
naukę w roku ak.  2020/2021

Praktykę należy zaliczyć u dr Aliny Jarząbek najpóźniej do dnia 13.06.2020 r.
IV sem. - 15 h praktyka śródroczna SP IV sem. - 15 h praktyka śródroczna WOS
Metodyk zgłasza praktykę do WOWD najpóźniej do 04.03.2022 r.
wrzesień - 45 h paktyka ciągła SP wrzesień - 45 h paktyka ciągła WOS
Dokumenty (umowa o paktykę, umowa zlecenie) student powinien oddać do dnia 30.06.2022 r.
V sem. - 15 h praktyka śródroczna SP
Metodyk zgłasza praktykę do WOWD najpóźniej do 14.10.2022 r.
luty - 45 h praktyka ciągła SP

Dokumenty (umowa o paktykę, umowa zlecenie) student powinien oddać do dnia 01.02.2022 r.

wrzesień - 45 h paktyka ciągła SP
Dokumenty (umowa o paktykę, umowa zlecenie) student powinien oddać do dnia 28.06.2021 r.
V sem. - 15 h praktyka śródroczna SP

IV sem. - 15 h praktyka śródroczna SP IV sem. - 15 h praktyka śródroczna WOS
Metodyk zgłasza praktykę do WOWD najpóźniej do 06.03.2020 r.
wrzesień - 45 h paktyka ciągła SP wrzesień - 45 h paktyka ciągła WOS

Metodyk zgłasza praktykę do WOWD najpóźniej do 15.10.2021 r.
luty - 45 h praktyka ciągła SP

TERMINARZ REALIZACJI PRAKTYK NAUCZYCIELSKICH
NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA

dla studentów rozpoczynających                                       
naukę w roku ak.  2019/2020

IV sem. - 15 h praktyka śródroczna SP IV sem. - 15 h praktyka śródroczna WOS

V sem. - 15 h praktyka śródroczna SP

Studia I stopnia                                                                                                     
(SZKOŁA PODSTAWOWA)

Metodyk zgłasza praktykę do WOWD najpóźniej do 16.10.2020 r.
luty - 45 h praktyka ciągła SP
Dokumenty (umowa o paktykę, umowa zlecenie) student powinien oddać do dnia 01.02.2021 r.

Praktykę należy zaliczyć u dr Aliny Jarząbek najpóźniej do dnia 14.06.2020 r.

wrzesień - 45 h paktyka ciągła WOS

Dokumenty (umowa o paktykę, umowa zlecenie) student powinien oddać do dnia 28.06.2020 r.

Metodyk zgłasza praktykę do WOWD najpóźniej do 05.03.2021 r.

opracowała: Natalia Janke


