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Zmiany w dotychczasowym odbywaniu praktyk

W  związku  z  aktualizacją  procedury  odbywania  i  dokumentowania  praktyk

wyjaśniam,  że  w  roku  akademickim  2018/2019  studenci  psychologii  odbywają

praktyki w dwóch trybach:

• Studenci V roku psychologii mają przewidzianą liczbę 100 godzin praktyk  (osoby

zaczynające studia w roku akademickim 2015/2016 mają przewidzianą liczbę 150

godzin praktyk) w tym co najmniej 50% liczby godzin powinna być zrealizowana

zgodnie z wybrana przez studenta specjalnością (osoby mające odbyć 150 godzin

praktyk, mogą podzielić je na 90 godzin w jednym miejscu + 60 godzin w innym).

1. Student zobowiązany jest do odbycia 100 godzin stażu ( lub

150 godzin) od VII – IX semestru.W tym co najmniej 50% z

zakresu psychologii społecznej bądź klinicznej w zależności

od realizowanej przez siebie  specjalności  (dla 100 godzin

stażu:50+50,dla 150 godzin stażu:90+60). Pozostałe godziny

pozostawione  są  jego  indywidualnym  wyborom  zgodnie  z

kierunkiem zainteresowań.

2. Studenci psychologii dziennej i zaocznej mogą odbywać praktyki 

od VII– IX semestru zajęć tj. po ukończeniu III roku studiów w 

okresie wakacyjnym, na IV i V roku studiów w trakcie trwania 

zajęć (praktyki odbywane są również wgodzinach 

popołudniowych) oraz w okresie wakacyjnym między IV a V 

rokiem studiów

3. Czas  odbywania  praktyk  uwzględnia  również  godziny

popołudniowe wzależności od preferencji placówki, gdzie odbywa

się praktyka.



4. Jednocześnie  zaznaczam,  że  na  kierunku  psychologia  okres

odbywania praktyk  nie  zwalnia  studentów  z  obowiązku

uczestnictwa  w  zajęciach  dydaktycznych  wg  planu  stąd

konieczność indywidualnego dostosowywania terminów

(studenci zaoczni).

5. Po  ukończeniu  X  semestru  student  zobowiązany  jest  do

przedstawienia sprawozdania z przebiegu praktyk (sprawozdanie

z  odbywanych  praktyk  ma  być  dołączone  do  opinii,którą

zostawiacie  Państwo  u  Koordynatora  praktyk  w  Instytucie

Psychologii oraz karty 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.

6. Praktyki studenckie są zaliczane na ocenę.


