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     PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ  
 
Kierunek: Psychologia 
Studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie 
 
I. Informacje ogólne:  
 
Praktyka stanowi integralną część procesu kształcenia i podlega zaliczeniu na równi z innymi 
zajęciami objętymi planem studiów. Jej realizacja umożliwia osiągnięcie zakładanych 
kierunkowych efektów kształcenia.  
 
II. Cel praktyki:  

 
Cel główny praktyki: zapoznanie studenta ze specyfiką pracy psychologa w różnych obszarach 
aktywności zawodowej. 
 
Cele szczegółowe: 
o uzyskanie pragmatycznej wiedzy dopełniającej teoretyczne przygotowanie studenta psychologii 

do pracy zawodowej 
o kształtowanie umiejętności zawodowych adekwatnych do specyfiki działalności ośrodka 

odbywania praktyk 
o zapoznanie studenta ze strukturą organizacji, podziałem kompetencji, procedurami i zasadami 

działalności ośrodka 
o doskonalenie kompetencji związanych z pracą w grupie, dobrą organizacją pracy, planowaniem i 

odpowiedzialną realizacją zadań 
o podejmowanie prób praktycznego zastosowania wiedzy uzyskanej w toku studiów 

psychologicznych  w zakresie diagnozy psychologicznej, stosowania testów psychologicznych, 
poradnictwa psychologicznego, itd. 

o kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się z klientami/pacjentami oraz 
specjalistami ośrodka 

o doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, efektywnego zarządzania czasem, 
sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania, przestrzegania zasad etycznych w 
miejscu odbywania praktyk 

III. Wymiar praktyk - studenci kierunku Psychologia, realizują praktyk ę zawodową w formie 
praktyki śródrocznej i ciągłej: 

1. Na studiach stacjonarnych: 
a. W semestrze VI – 25 godzin praktyki śródrocznej  
b. W semestrze VII – 50 godzin praktyki śródrocznej 
c. W semestrze VIII – 100 godzin praktyki ciągłej (wakacyjnej w miesiącach lipiec, sierpień, 

wrzesień, organizowanej samodzielnie przez studenta) 
 
 
2. Na studiach niestacjonarnych: 
 

a. W semestrze VIII – 100 godzin praktyki ciągłej (wakacyjnej organizowanej samodzielnie 
przez studenta lub w trakcie trwania roku akademickiego, pod warunkiem, że udział w 
praktyce nie uniemożliwia uczestniczenia w zajęciach wynikających z planu studiów) 

 
 
 



2 
 

IV. Tematyka zajęć w czasie praktyki zawodowej:  
 
1. Struktura instytucji, specyfika funkcjonowania. 

2. Dokumentacja prowadzona przez instytucje.  

3. Zasady zgłaszania się (kierowania) klientów/pacjentów do danej instytucji.  

4. Zasady i zakres współpracy instytucji z innymi podmiotami.  

5. Charakterystyka funkcjonowania klientów/pacjentów  danej placówki. 

6. Zadania psychologa w pracy z pacjentem/klientem instytucji.  

7. Oferta pomocy psychologicznej kierowana do klienta/pacjenta instytucji – rodzaj i zakres usług 
świadczonych w instytucji. 
 
 


