
 

 

INSTRUKCJA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH 

 

KIERUNEK: PSYCHOLOGIA 

SPECJALNOŚĆ: DOTYCZY KAŻDEJ SPECJALNOŚCI  

STUDIA: DRUGIEGO STOPNIA 

PROFIL: PRAKTYCZNY 

 

I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PRAKTYK  

1. Praktyki, uwzględnione w planie studiów stanowią integralną część programu 

kształceniai przygotowania do pracy zawodowej na kierunku Psychologia.  

Mają charakter obowiązkowy. 

2. Podczas praktyk Studenci poprzez łączenie teorii z praktyką, nabywają, 

uzupełniająi doskonalą wiedzę i rozwijają umiejętności jej praktycznego 

wykorzystania oraz umiejętności niezbędne do wykonywania przyszłej pracy 

zawodowej. 

3. Zasadniczym celem praktyk studenckich jest gromadzenie doświadczeń  

i poszerzenie o aspekt praktyczny nabytych w trakcie studiów wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych. 

 

II. CELE PRAKTYK ZAWODOWYCH 

1. Kształtowanie umiejętności zawodowych adekwatnych do specyfiki działalności 

instytucji, w której Student odbywa praktyki. 

2. Nabycie umiejętności pracy z klientem/pacjentem wymagającym interwencji 

psychologicznej, w tym rozpoznawania i zbierania informacji dotyczących jego 

bieżących potrzeb. 

3. Poznanie specyfiki pracy w danej instytucji oraz umiejętności pracy z innymi 

specjalistami. 

4. Kształtowanie postawy otwartości na nowe doświadczenia, rzetelności  

i sumienności w podejściu do pacjentów/klientów w wykonywaniu własnej pracy 

oraz gotowości do współpracyz innymi uczestnikami procesu ogólnie rozumianej 

pomocy psychologicznej. 

 



 

 

5. Podejmowanie prób praktycznego zastosowania wiedzy uzyskanej w toku 

studiów w zakresie poradnictwa psychologicznego, pomocy psychologicznej, 

diagnozy psychologicznej, stosowania testów psychologicznych itd. 

6. Doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, odpowiedzialności  

za powierzone zadania, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, 

przestrzegania zasad etycznych w miejscu odbywania praktyk. 

 

III. ORGANIZACJA I RODZAJE PRAKTYK 

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

realizowanych w programie studiów wynosi: 480 godzin o wartości 19 punktów 

ECTS. 

2. Dzienny czas trwania praktyk wynosi nie więcej, niż 6 godzin. 

3. Rodzaje praktyk: 

a) praktyka obserwacyjna – semestr I (105 godzin, 4 ECTS) 

Praktyka obserwacyjna ma na celu zapoznanie Studenta ze specyfiką pracy, 

sposobem  funkcjonowania, organizacją pracy oraz zadaniami realizowanymi przez 

placówki, w których  zatrudniony jest psycholog. Praktyka odbywa się pod nadzorem 

Opiekuna praktyk, będącego psychologiem. 

b) praktyka asystencka – semestr II (125 godzin, 5 ECTS) i semestr III (125 

godzin, 5 ECTS) 

Praktyka asystencka ma na celu współuczestniczenie Studenta w pracy psychologa 

oraz zadań realizowanych przez specjalistów w danej placówce. Praktyka odbywa się 

pod nadzorem Opiekuna praktyk, będącego psychologiem. 

c) praktyka doskonaląca -  IV semestr (125 godzin, 5 ECTS) 

Praktyka doskonaląca ma na celu potwierdzenie umiejętności Studenta nabytych 

podczas studiów oraz dotychczasowych praktyk w samodzielnym planowaniu  

i organizowaniu działań psychologicznych. Praktyka odbywa się pod nadzorem 

Opiekuna praktyk, będącego psychologiem. 

 



 

 

Na spotkania z Koordynatorem ds. praktyk i kształcenia praktycznego dla kierunku 

Psychologia Tarnowskiej Szkoły Wyższej przeznaczonych jest 20 godzin  

(po 10 godzin na semestr) w celu omówienia przygotowania Studenta do odbycia, 

ewaluacji i podsumowania odbytych praktyk. Godziny te są dokumentowane  

w Dzienniku Praktyk. 

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 160 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 Opinięo 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 Zaliczenia 

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. praktyki 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 w miejscu odbywania praktyki; 

3) prowadzenia wymaganej Instrukcją dokumentacji praktyk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Przykładowe miejsca odbywania praktyk zawodowych: 

• w szpitalach (na różnych oddziałach), poradniach, szpitalach psychiatrycznych, 

ośrodkach interwencyjnych;  

• w publicznych i niepublicznych pracowniach, poradniach psychologicznych dla 

dorosłych, dziecii młodzieży; 

• w poradniach specjalistycznych, poradniach medycyny pracy, poradniach 

zakładowych, poradniach zdrowia psychicznego, ośrodkach zdrowia; 

• w poradni lub pracowni psychologicznej, terapeutycznej, psychoterapeutycznej, 

coachingowej itd.; 

• 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, punktachkonsultacyjnych, zespołach ds. niepełnosprawności, 

centrach terapii uzależnień, centrach pomocy rodzinie, ośrodkach kryzysowych oraz 

ośrodkach pomocy społecznej; 

• firmach szkoleniowych, w akademiach sportowych, klubach sportowych; 

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

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

praktycznego. 


