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II ROK 

INSTRUKCJA  
DOTYCZĄCA PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

dotyczy cyklu kształcenia 2019/2022 

 

KIERUNEK STUDIÓW: PSYCHOLOGIA (dotyczy każdej specjalności) 

PROFIL: PRAKTYCZNY 

STUDIA: I STOPNIA 

 

I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PRAKTYK 

 

1. Praktyki, uwzględnione w programach studiów stanowią integralną część planów studiów na kierunku 

psychologia – mają charakter obligatoryjny i odbywają się w powiązaniu z przedmiotami metodycznymi. 

2. Podczas praktyk studenci poprzez łączenie teorii z praktyką, nabywają, rozwijają, uzupełniają  

i doskonalą wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu psychologa zatrudnionego 

np. w poradni psychologiczno-pedagogicznej, ośrodku leczenia uzależnień, ośrodku terapeutycznym, 

zakładzie opieki, ośrodku szkolno-wychowawczym lub opiekuńczym, innej placówce, gdzie zatrudniony 

jest psycholog. 

3. Zasadniczym celem praktyk studenckich jest gromadzenie doświadczeń i poszerzenie nabytej w trakcie 

studiów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych o aspekt praktyczny. 

 

II. CELE PRAKTYK ZAWODOWYCH 

 

1. Ogólne cele praktyk obejmują: 

 

1) poznanie specyfiki i zasad organizacji pracy psychologa w różnych podmiotach, nabycie umiejętności 

obserwacji zajęć/sesji/lekcji, a także ich planowania, prowadzenia i dokumentowania; 

2) nabycie umiejętności analizy pracy własnej oraz jej efektów; 

3) nabycie umiejętności analizy pracy podopiecznego (pacjenta), w tym rozpoznawania i zbierania 

informacji dotyczących bieżących potrzeb indywidualnych i zainteresowań podopiecznych oraz ich 

potrzeb; 

4) poznanie problemów w danej placówce; 

5) kształtowanie postawy otwartości na nowe doświadczenia, rzetelności i sumienności w podejściu do 

odbiorców usług psychologicznych i w wykonywaniu własnej pracy oraz gotowości do współpracy z 

innymi specjalistami; 

6) budowanie więzi z przyszłym środowiskiem pracy; 

7) kształtowanie umiejętności identyfikowania się z zawodem i przestrzegania zasad etycznych. 
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III. ORGANIZACJA I RODZAJE PRAKTYK 

 

1. Praktyka zawodowa trwa nie krócej niż 6 miesięcy. Łączna liczba godzin praktyk realizowanych  

w programie studiów wynosi: 720 godzin, o wartości 24 punktów ECTS. 

2. Dziennie czas trwania Praktyk wynosi minimum 6 godzin. 

3. Rodzaje praktyk: 

1) praktyka obserwacyjna; 

2) praktyka asystencka; 

3) praktyka doskonaląca; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Praktyka obserwacyjna ma na celu zapoznanie studenta ze specyfiką pracy, sposobem 

funkcjonowania, organizacją pracy oraz zadaniami realizowanymi przez psychologa. 

1) realizowana jest w II semestrze studiów; 

2) obejmuje łącznie 60 godzin z czego: 

a) 25 godz. realizowanych jest w poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej, 

b) 25 godz. realizowanych jest w innej placówce o charakterze psychologiczno – pedagogicznym, 

c) 5 godz. realizowanych jest w placówce oświatowej w klasie integracyjnej lub specjalnej, 

d) 5 godz. przeznaczonych jest na spotkanie studenta z Koordynatorem ds. praktyk i kształcenia 

praktycznego dla kierunku psychologia Tarnowskiej Szkoły Wyższej w celu omówienia jego 

przygotowania do odbycia, ewaluacji i podsumowania odbytych praktyk. 

W trakcie praktyki obserwacyjnej student zapoznaje się z działalnością statutową, strukturą 

organizacyjną, bazą lokalową, infrastrukturą danej placówki. Poznaje zakres obowiązków pracowników, 

przepisy dotyczące bhp i p.poż., regulaminy i zwyczaje obowiązujące w w/w placówkach oraz wymaganą 

dokumentacje prowadzoną na stanowisku psychologa. 

VI SEMESTR 

Praktyka doskonaląca 

180 godzin  

PRAKTYKI ZAWODOWE 

720 godzin 

II SEMESTR 

Praktyka obserwacyjna 

60 godzin 

III SEMESTR 

Praktyka asystencka 

120 godzin  

V SEMESTR 

Praktyka doskonaląca 

180 godzin 

IV SEMESTR 

Praktyka asystencka 

180 godzin 
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Ponadto student uczestniczy w przedsięwzięciach realizowanych przez opiekuna praktyk, poznaje 

warsztat pracy i sposób realizowania zadań na stanowisku psychologa. 

Obserwuje zajęcia prowadzone przez opiekuna praktyk, poznaje sposób rozpoznawania 

indywidualnych potrzeb wychowanków bądź podopiecznych, motywowania dzieci, dynamikę grupy,  

tok prowadzenia zajęć, sposób sprawowania opieki nad dziećmi zapewniającej im bezpieczeństwo.  

Wykonuje zadania zlecone przez opiekuna praktyk.  

3.2. Praktyka asystencka ma na celu współuczestniczenie studenta w projektowaniu i prowadzeniu sytuacji 

wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań realizowanych przez psychologa. 

1) realizowana jest w III i IV semestrze studiów; 

2) obejmuje łącznie 300 godzin: 120 godzin w semestrze III i 180 godzin w semestrze IV. 

a) 290 godz. realizowanych jest w wybranej przez studenta podmiocie z wykazu dołączonego do 

niniejszej instrukcji lub w innym uzgodnionym z Koordynatorem ds. praktyk i kształcenia 

praktycznego dla kierunku psychologia; 

b) 10 godz. przeznaczonych jest na spotkanie z Koordynatorem ds. praktyk i kształcenia 

praktycznego dla kierunku psychologia Tarnowskiej Szkoły Wyższej w celu omówienia 

przygotowania studenta do odbycia, ewaluacji i podsumowania odbytych praktyk. 

 

W trakcie praktyki asystenckiej student: 

1) zapoznaje się ze specyfiką pracy z podopiecznymi (pacjentami), uczestniczy w realizowanych 

przez konkretne instytucje zadaniach psychologicznych psychoterapeutycznych, opiekuńczo – 

wychowawczych i dydaktycznych oraz organizacyjnych; 

2) poznaje podstawy programowe prawne obowiązujące w danej placówce bądź ośrodku; 

3) poznaje sposoby stosowania w praktyce poznanych w czasie studiów metod, form - poprzez 

obserwowanie i samodzielne (prowadzenie) wykonywanie prostych zadań zleconych przez 

opiekuna praktyk; 

4) obserwuje pracę psychologa; 

5) uczy się planowania i kreowania sytuacji socjoterapeutycznych; 

6) uczy się prowadzić obserwacje oraz pracę indywidualną z podopiecznymi – doskonali umiejętność 

jej rozpoznawania, planowania i dokumentowania; 

7) poznaje formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej stosowane w danej placówce; 

8) uczy się rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych podopiecznego; 

9) współdziała w podejmowaniu działań na rzecz podopiecznych ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi oraz uzdolnionych; 

10) uczy się sposobów kontrolowania i oceniania pracy podopiecznych; 

11) doświadcza pierwszych bezpośrednich kontaktów z podopiecznymi, uczy się konsekwencji  

w postępowaniu z nimi; 
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12) uczestniczy w zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne; 

13) asystuje opiekunowi praktyk we wszystkich czynnościach wykonywanych z podopiecznymi 

zarówno w budynku jak i poza nim; 

14) poznaje obowiązki pracy specjalisty; 

15) obserwuje sposób prowadzenia spotkań z rodzicami bądź opiekunami podopiecznych 

16) uczestniczy w wywiadach prowadzonych przez specjalistów, obserwuje ich pracę; 

17) poznaje formy spędzania wolnego czasu przez podopiecznych, zajęcia w kołach zainteresowań, 

zajęcia terapeutyczne; 

18) współpracuje w przygotowaniu i prowadzeniu imprez, wycieczek, festynów i innych przedsięwzięć 

prowadzonych z udziałem podopiecznych i ich rodziców bądź opiekunów. 

Student przygotowując się do obserwacji oraz zajęć prowadzonych w ramach samodoskonalenia 

powinien zapoznać się z literaturą dotyczącą metodyki oraz problematyki indywidualnego wspierania rozwoju 

podopiecznych i kierowania zespołem.  

3.3. Praktyka doskonaląca ma na celu potwierdzenie umiejętności studenta nabytych podczas studiów oraz 

dotychczasowych praktyk w samodzielnym planowaniu i organizowaniu działań psychologicznych: 

1) realizowana jest w V i VI semestrze studiów; 

2) obejmuje łącznie 360 godzin: 180 godzin w semestrze V i 180 godzin w semestrze VI. 

a) 350 godz. realizowanych jest w wybranym przez studenta podmiocie z wykazu dołączonego do 

niniejszej instrukcji lub w innym podmiocie uzgodnionym z Koordynatorem ds. praktyk  

i kształcenia praktycznego dla kierunku psychologia; 

b) 10 godz. przeznaczonych jest na spotkanie z Koordynatorem ds. praktyk i kształcenia 

praktycznego dla kierunku psychologia Tarnowskiej Szkoły Wyższej w celu omówienia 

przygotowania Studenta do odbycia, ewaluacji i podsumowania odbytych praktyk. 

W trakcie praktyki doskonalącej student planuje i organizuje działania psychologiczne pod kontrolą 

opiekuna praktyk. Uczy się odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje  

i prowadzone działania oraz ich skutki między innymi; 

a. analizuje zaobserwowane lub doświadczane sytuacje lub zdarzenia z udziałem podopiecznych – 

podejmuje się ich interpretacji; 

b. w porozumieniu z opiekunem praktyk podejmuje decyzje o charakterze interwencyjnym  

w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa, konfliktu, nieprzestrzegania ustalonych zasad; 

c. projektuje i prowadzi zajęcia psychologiczno – pedagogiczne, wychowawcze, dydaktyczne  

i opiekuńcze w oparciu o samodzielnie opracowane konspekty z wykorzystaniem samodzielnie 

zaprojektowanych pomocy i wykorzystywanych narzędzi; 

d. poszukuje innowacyjnych rozwiązań metodycznych i organizacyjnych, potrafi uzasadnić ich 

zastosowanie; 

e. pod kontrolą opiekuna praktyk prowadzi obserwację psychologiczną w zakresie pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej; 
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f. rozpoznaje czynniki środowiskowe wpływające na funkcjonowanie podopiecznego w danej 

placówce lub ośrodku, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do 

jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w środowisku społecznym; 

g. ocenia własne postępowanie w toku realizowanych przedsięwzięć, zadań, sytuacji edukacyjnych, 

opiekuńczych i terapeutycznych. 

h. omawia i prezentuje zgromadzone doświadczenia; potrafi określić mocne i słabe strony oraz 

wnioski. 

 

4. Student odbywa praktyki w dowolnie wybranej przez siebie (lub wskazanej przez TSzW) placówce, gdzie 

zatrudniony jest psycholog. 

5. Profil placówki powinien odpowiadać profilowi specjalności na kierunku psychologia, którą wybrał 

Student. 

6. Student może odbywać praktyki w tej samej placówce w wymiarze nie przekraczającym  

120 godzin. 

7. Student może realizować praktyki zawodowe w systemie indywidualnym bądź grupowym. 

8. Zaliczenie praktyki jest warunkiem zaliczenia danego semestru w roku akademickim. 

9. Studentowi, który z uzasadnionych przyczyn nie odbył praktyki w terminie, Dziekan Wydziału  

w porozumieniu z Koordynatorem ds. praktyk i kształcenia praktycznego może na pisemny wniosek 

Studenta zezwolić na jej realizację poprzez indywidualny tok praktyk.  
 

IV. OBOWIĄZKI STUDENTA 

1. W ramach praktyki zawodowej student zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika praktyk  

(wzór stanowi załącznik nr 1 do Instrukcji). 

2. Po zakończeniu każdej praktyki student jest zobowiązany uzyskać od opiekuna praktyki Opinię  

o przebiegu praktyk (wzór stanowi załącznik nr 3 do Instrukcji). 

3. Warunkiem zaliczenia praktyk jest złożenie przez studenta Koordynatorowi ds. praktyk  

i kształcenia praktycznego uporządkowanego, trwale spiętego kompletu dokumentów 

potwierdzających przebieg praktyk wraz z Kartą Zaliczenie praktyk oraz Kartą Samooceny Studenta 

(wzór stanowi załącznik nr 4 oraz załącznik nr 2 do Instrukcji). 

4. Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje Koordynator ds. praktyk i kształcenia praktycznego,  

po spełnieniu przez studenta wszystkich wymagań opisanych w niniejszej instrukcji;  

5. W szczególnych przypadkach student może, po zaopiniowaniu przez Koordynatora ds. praktyk  

i kształcenia praktycznego, zwrócić się do Dziekana Wydziału o zmianę warunków zaliczenia praktyki. 

  

6. Student zobowiązany jest do: 

1) przestrzegania ustaleń niniejszej Instrukcji; 

2) przedstawienia instrukcji opiekunowi praktyk; 

3) dokumentowania powyższych ustaleń zgodnie z zapisem niniejszej instrukcji. 
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Przykładowe miejsca odbywania praktyk zawodowych: 
 

• w szpitalach (na różnych oddziałach), poradniach, ośrodkach interwencyjnych, szpitalach 

psychiatrycznych, 

• w szkole lub przedszkolu, szkole i przedszkolach specjalnych/integracyjnych, domach pomocy 

społecznej, domach dziecka,  

• w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach kuratorskich, młodzieżowych ośrodkach 

wychowawczych, zakładach poprawczych; 

• w dziale ds. personalnych, HR-u lub zarządzania zasobami ludzkimi, 

• w dziale marketingu, 

• w sądzie, opiniodawczych zespołach specjalistów sądowych, policji, straży, wojsku, straży granicznej, 

służbach mundurowych, zakładach karnych, 

• w schroniskach,  domach samotnej matki, schroniskach/świetlicach parafialnych, 

• w miejskich, gminnych, powiatowych ośrodkach odwykowych, zespołach ds. uzależnień, punktach 

konsultacyjnych, zespołach ds. niepełnosprawności, centrach terapii uzależnień, centrach pomocy 

rodzinie, ośrodkach kryzysowych oraz ośrodkach pomocy społecznej,  

• w poradni lub pracowni psychologicznej, terapeutycznej, psychoterapeutycznej, coachingowej itd. 

• w publicznych i niepublicznych pracowniach, poradniach badań psychologicznych dla dorosłych, 

dzieci i młodzieży, 

• w poradniach specjalistycznych, poradniach medycyny pracy, poradniach zakładowych, ośrodkach 

zdrowia, 

• w akademiach sportowych, klubach sportowych, firmach szkoleniowych; 

• w innych miejscach, gdzie wymagane jest wsparcie wiedzą i doświadczeniem specjalisty – 

psychologa – po uzgodnieniu z Koordynatorem ds. praktyk i kształcenia praktycznego. 


