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Regulamin rekrutacyjny   
studentów na praktyki pedagogiczne 

 

Regulamin dotyczy naboru studentów WSPT w Koninie na praktyki pedagogiczne odbywane w 
ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet III Wysoka jakość 
sytemu oświaty, podziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli, 

projekty konkursowe pt „Dobrze przygotowany nauczyciel przyszłością oświaty”. 

 

I. O przyjęcie do udziału w realizacji praktyk pedagogicznych w ramach projektu  mogą 
ubiegać się studenci, którzy:  

a. zarejestrowani są na studiach licencjackich kierunku pedagogika, inżynierskich 
kierunku edukacja techniczno – informatyczna i studiów podyplomowych z 
przygotowania pedagogicznego 

b. posiadają wysoką średnią ze studiów  
c. zaliczyli przewidziane programem studiów przedmioty 
d. mają uregulowane zobowiązania finansowe w stosunku do Uczelni 

II.  Rekrutacji studentów dokonuje komisja rekrutacyjna w składzie: 
a. Kierownik projektu 
b. Koordynator ds. praktyk 
c. Opiekun praktyk ze strony Uczelni 
d. Przedstawiciel samorządu studentów  

III.  O zakwalifikowaniu studentów kierunku ETI i pedagogika do odbywania praktyk 
pedagogicznych w ramach projektu decydują: 

a. średnia z przedmiotów: pedagogika, psychologia, dydaktyka przedmiotowa 
b. średnia ze studiów z uwzględnieniem wszystkich dotychczas zaliczonych 

projektów 
c. sytuacja materialna – preferowane będą osoby z niskimi dochodami, przy 

spełnieniu warunków a, b, 
IV.  O zakwalifikowaniu studentów studiów podyplomowych decydują: 
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a. średnia z przedmiotów: pedagogika, psychologia, dydaktyka przedmiotowa 
b. sytuacja materialna – preferowane będą osoby z niskimi dochodami przy 

spełnieniu warunku a. 
V. Zainteresowani studenci  udziałem w realizacji praktyk prowadzonych w ramach Projektu 

powinni złożyć następujące dokumenty: 
a. ankieta rekrutacyjna 
b. oświadczenie o dochodach za ostatnie trzy miesiące. 

VI.  Nie zakwalifikowani w pierwszym terminie studenci zostaną umieszczeni na liście 
rezerwowej.  

VII.  W przypadku rezygnacji studenta/studentki zakwalifikowanego na praktyki 
pedagogiczne, w jego miejsce zostanie powołany student z listy rezerwowej. 

VIII.  Student ma prawo odwołać się od decyzji komisji rekrutacyjnej do Rektora w ciągu 14 
dni od ogłoszenia listy zakwalifikowanych studentów do praktyk pedagogicznych 
realizowanych w ramach projektu. 


