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INSTRUKCJA ORGANIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ
Psychologia dzienna, społeczna, III (po VI semestrze studiów)
1. Czas trwania praktyki 4 tygodnie/100 godzin i termin realizacji: po VI semestrze
2. Placówki/instytucje, w których można realizować praktykę.
Wszystkie te placówki w których pracują i mogą podzielić się swoim doświadczeniem psycholodzy.
3. Cele praktyki.
- Praktyczne zapoznanie się z pracą psychologa.
- Poznanie ogólnych zasad organizowania i realizowania zadań wynikających z pracy psychologa.
- Pogłębienie znajomości metod i form pracy psychologa.
- Wyrabianie u studenta umiejętności integrowania wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną.
- Rozwijanie inwencji oraz samodzielności studenta w realizacji zadań psychologa.
- Gromadzenie przez studenta materiału obserwacyjnego i doświadczalnego o specyfice pracy
psychologa, formach pracy i zakresie zadań przez niego wykonywanych.
4. Obowiązki studenta w czasie realizacji praktyki.
- Student jest zobowiązany do zgłoszenia się do Dyrekcji placówki w dniu rozpoczęcia stażu, celem
skierowania do psychologa - opiekuna, który będzie jego bezpośrednim przełożonym w czasie
trwania stażu.
- W miarę możliwości student powinien uczestniczyć we wszystkich formach pracy placówki.
- W czasie odbywania stażu student podlega obowiązującej w placówce dyscyplinie pracy.
Cechować go powinna solidność i sumienność w wykonywaniu swoich obowiązków.
5. Zadania placówki/instytucji i opiekuna praktyki w zakresie organizacji.
-Opiekun ustala ze studentem szczegółowy plan zajęć zgodnie ze wskazaniami instrukcji.
-Każdorazowo po zajęciach psycholog – opiekun omawia ze studentem przebieg i wyniki jego pracy,
odpowiada na pytania i wyjaśnia, w miarę możliwości, powstałe wątpliwości.
6. Organizacja praktyki, w tym opcjonalnie zestawienie godzinowe.
Student zobowiązany jest do odbycia 100 godzin stażu w czasie od VII do IX semestru* . W tym co
najmniej 50 godzin z zakresu psychologii społecznej bądź klinicznej w zależności od wybranej przez
siebie specjalności. Pozostałe 50 godzin pozostawione jest jego indywidualnym wyborom zgodnie z
kierunkiem zainteresowań**. Maksymalnie można wybrać dwa miejsca odbywania praktyk.
*tj. po ukończeniu III roku studiów w okresie wakacyjnym, na IV i V roku studiów w trakcie trwania zajęć
(praktyki odbywane są również w godzinach popołudniowych w zależności od preferencji placówki) oraz w
okresie wakacyjnym między IV a V rokiem studiów – PROSZĘ WYPEŁNIĆ STRONĘ 82 W INDEKSIE.
**praktykę można odbyć w następujących 2 trybach:
1. 100 godzin w jednej placówce o charakterze zgodnym z wybraną przez studenta specjalnością,
2. 50 godzin w jednej placówce o charakterze zgodnym z wybrana przez studenta specjalnością, kolejne 50
godzin w drugiej placówce o charakterze zgodnej z wybraną specjalnością.

7. Warunki zaliczenia praktyki.

Student zobowiązany jest (w trakcie sesji w X semestrze) do przedstawienia sprawozdania z
przebiegu praktyk – wzór sprawozdanie proszę pobrać ze strony Instytutu Psychologii (zakładka
praktyki studenckie). Sprawozdanie wypełnia student odbywający praktyki w wersji elektronicznej,
drukuje i podpisane dostarcza do koordynatora ds. praktyk w Instytucie Psychologii (T.Wirga) wraz z
opinią opiekuna stażu i kartą przebiegu praktyk.
Praktyki studenckie w indeksie są zaliczane na ocenę.

