
 
Płock, dn. 06.09.2019 r.   
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Organizacja praktyk pedagogicznych studentów 
Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

 
Rok akademicki: 2019/2020 
 

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych 
 

Studia magisterskie II stopnia 
 

 Pedagogika 
- edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 
- resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych  

 

 Filologia angielska 
 
 

Semestr zimowy 
 
 Od 1 października 2019 r. do 3 lutego 2020 r. – praktyka indywidualna studentów III 

semestru spec: edukacja wczesn. i wychowanie przedszkolne oraz resocjalizacja 
społecznie nieprzystosowanych /przedszkola, szkoły podstawowe, świetlice 
środowiskowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze o charakterze resocjalizacyjnym/. 
Ogółem: 120 godzin 

 
 Od 1 października 2019 r. do 3 lutego 2020 r. – praktyka indywidualna studentów III 

semestru kierunku Filologia angielska: spec.: tłumaczeniowa /praktyka tłumaczeniowa/, 
spec.: nauczycielska /na lekcjach jęz. angielskiego w szkołach średnich/ 
Ogółem: 90 godzin 

 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych – w tym praktyki zawodowej: 31.10.2019 r., 24.12.2019 r. 
-07.01.2020 r. 
 
Semestr letni  

 
 Od 24 lutego do 18 września 2020 r. – praktyka śródroczna studentów semestru II i IV 

semestru spec: edukacja wczesn. i wychowanie przedszkolne, resocjalizacja społecznie 
nieprzystosowanych /przedszkola, szkoły podstawowe, świetlice środowiskowe, placówki 
opiekuńczo-wychowawcze o charakterze resocjalizacyjnym/. 
Ogółem: 120 godzin 

 
 Od 24 lutego do 18 września 2020 r. – praktyka śródroczna studentów semestru II i IV 

semestru kierunku Filologia angielska: spec.: tłumaczeniowa /praktyka tłumaczeniowa/, 
spec.: nauczycielska /na lekcjach jęz. angielskiego w szkołach średnich/ 
Semestr II – 180 godzin, semestr IV – 90 godzin 
 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych – w tym praktyki zawodowej: 10.04. – 15.04.2020 r., 
10.06.2020 r. 
 

 

Podstawy prawne: 
 

1. Zarządzenie Nr 30/2019 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie określenia organizacji 
roku akademickiego 2019/2020. 
 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 
szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.), 
 

3. Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie terminów ferii zimowych w roku szkolnym 2019/2020. 
 


