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Regulamin studenckich praktyk zawodowych  

studentów kierunku Psychologia  

w Wyższej Szkole Humanitas  

 

I. Zagadnienia ogólne 

§ 1 

Studenci kierunku Psychologia w Wyższej Szkole Humanitas są zobowiązani, zgodnie 

z programem studiów, do odbycia kierunkowych praktyk zawodowych (zwanych dalej 

praktykami) i uzyskania ich zaliczenia. 

§ 2 

1. Celem praktyk jest zdobycie przez studenta wiedzy, umiejętności praktycznych 

i kompetencji niezbędnych w wykonywaniu pracy zawodowej, skonfrontowanie wiedzy  

z praktyką i kreowanie właściwej motywacji do pracy. 

2. Celem praktyk jest w szczególności: 

a. zapoznanie się z zadaniami i zakresem czynności psychologa w danej 

placówce/instytucji, 

b. poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i 

podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli danej 

placówki/instytucji, 

c. poznanie narzędzi pracy z pacjentami/klientami, 

d. wieloaspektowe poznanie praktycznych zastosowań w obszarze psychologii 

odnoszących się do procedur, metod i narzędzi badawczych stosowanych w 

danej placówce/instytucji, 

e. obserwacja i uczestniczenie w działaniach pracy psychologa w danej 

placówce/instytucji,  

f. aktywne uczestniczenie w posiedzeniach, zebraniach, odprawach itp. danej 

placówki/instytucji, 

g. współpraca i wykonywanie zadań zleconych przez superwizora, 

h. kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji. 

3. Efektem praktyki będzie poznanie specyfiki pracy instytucji prowadzących działalność 

odpowiadającą kierunkowi studiów oraz nabycie i weryfikacja określonych w programie 

studiów efektów uczenia się. 
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4. Praktyka służy ponadto ocenie przez studenta własnych zdolności i predyspozycji do 

wykonywania zawodu psychologa. 

§ 3 

1. Dział Praktyk wraz z opiekunem kierunkowym praktyki zawodowej (zwanym dalej 

opiekunem praktyk) organizują i nadzorują przebieg i organizację praktyki studentów. 

2. Obsługę strony techniczno-organizacyjnej realizowanych praktyk zapewnia dział 

praktyk, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2. 

§ 4 

1. Studenci są zobowiązani do odbycia i zaliczenia praktyki w terminie do zakończenia 

semestru, w którym jest ona przypisana. 

2. W wyjątkowych przypadkach Dziekan może wyrazić zgodę na odbycie praktyki, także 

po upływie terminu wyżej określonego, jednak przed zakończeniem studiów.  

§ 5 

Za praktyki studenckie na kierunku Psychologia przyznawane są punkty ECTS w ilości 

przewidzianej programem studiów. 

 

II. Zapisy na praktyki 

§ 6 

1. Listy instytucji, w których można odbyć praktyki znajdują się w Centrum Karier i 

Promocji Studentów Wyższej Szkoły Humanitas oraz w dziale praktyk. 

2. Dobór instytucji, w której student zamierza odbywać praktyki, pozostawiony jest 

uznaniu studenta, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 10 niniejszego regulaminu. 

3. W związku z wprowadzaniem limitu osób przez instytucje, w których odbywają się 

praktyki, a także ograniczeniami ich możliwości organizacyjnych, studentowi można 

zaproponować inne niż wybrane miejsce odbywania praktyki. 

4. Informacje o odbywaniu praktyk student uzyskuje  w dziale praktyk.  

5. Skierowanie na praktykę (Załącznik nr 2) zostaje wystawione na podstawie 

oświadczenia o zgodzie na realizację praktyki, złożonego (Załącznik nr 3) w dziale 

praktyk. 

 

III. Okresy i terminy odbywania praktyk oraz czas ich trwania 

§ 7 

Minimalny wymiar czasu trwania praktyk określony jest w programie studiów. 
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§ 8 

1. Termin odbycia przez studenta praktyki określa instytucja, w której praktyki będą 

odbywane, z uwzględnieniem - w miarę możliwości organizacyjnych instytucji - 

terminu wskazanego przez studenta. 

2. Zmiana wyznaczonego terminu rozpoczęcia lub zakończenia praktyk spowodowana 

chorobą lub innymi okolicznościami, których nie można było przewidzieć przed jego 

wyznaczeniem, może nastąpić po uzyskaniu zgody instytucji, w której praktyki miały 

być lub są odbywane. 

 

IV. Miejsce odbywania praktyk 

§ 9 

1. Praktyki mogą odbywać się na terenie całego kraju, a także za granicą. 

2. Organizację praktyk zagranicznych zapewnia Biuro Współpracy z Zagranicą Wyższej 

Szkoły Humanitas.  

§ 10 

1. Studenci mogą odbywać praktyki w instytucjach publicznych, pozarządowych, 

prywatnych, gdzie jest zatrudniony psycholog, który będzie mógł pełnić rolę 

superwizora praktyki. Student także może realizować praktyki w instytucjach 

zagranicznych,  w ramach realizowanych programów Unii Europejskiej, wymian 

zagranicznych skierowanych do studentów. 

2.    Zajęcia praktyczne mogą odbywać się m. in. w: 

a. placówkach służby zdrowia zatrudniających psychologa: np. Poradni Zdrowia 

Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień, szpitalnych oddziałach stacjonarnych 

i dziennych (w tym oddziale sądowym), itd., 

b. ośrodkach interwencji kryzysowej, telefonach zaufania,  

c. placówkach pomocowych dla dorosłych (np. domy pomocy społecznej, warsztaty 

terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, itp.), 

d. ośrodkach kuratorskich przy Sądach Rejonowych, 

e. rodzinnych ośrodkach diagnostycznych konsultacyjnych, 

f. policji, 

g. ośrodkach resocjalizacyjnych, zakładach karnych, 

h. organizacjach pozarządowych, których działalność wiąże się bezpośrednio  

z niesieniem pomocy psychologicznej, 

i. szkołach, 
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j. poradniach psychologiczno – pedagogicznych;  

k. placówkach opiekuńczo – wychowawczych (domach dziecka, świetlicach 

socjoterapeutycznych, itp.), 

l. instytucjach edukacyjno – rozwojowych prowadzących warsztaty umiejętności 

psychologicznych, 

m. urzędach pracy i innych instytucjach prowadzących poradnictwo zawodowe; 

n. firmach rekrutacyjnych, consultingowych, coachingowych wykorzystujących 

narzędzia psychologiczne;  

o. agencjach reklamowych i agencjach public relations zatrudniających psychologa,  

p. zakładowych ośrodkach psychologii pracy i psychologii transportu, 

q. pracowniach badań kierowców, 

r. wojsku – pracownia psychologiczna, 

3. W wyjątkowych przypadkach, po uzyskaniu pozytywnej opinii opiekuna praktyk  

student może odbywać praktyki w miejscu nie określonym w ust. 1.  

 

V. Program praktyk 

§ 11 

Program praktyk stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.   

§ 12 

Program praktyk zapewnia studentowi możliwość uzyskania wiedzy, umiejętności 

i kompetencji składających się na efekty uczenia się określone w programie studiów. 

 

VI. Prawa i obowiązki studenta w związku z odbywaniem praktyk 

§ 13 

1. W związku z odbywaniem praktyk studenci mają w szczególności prawo do: 

a. pomocy ze strony opiekuna praktyk oraz pracowników działu praktyk; 

b. pełnego realizowania programu praktyk w wyznaczonej instytucji w warunkach 

odpowiadających wymogom bezpieczeństwa i higieny; 

c. świadczeń określonych w odrębnych unormowaniach. 

§ 14 

1. W związku z odbywaniem praktyk studenci mają w szczególności obowiązki: 

a. sumiennie realizować program praktyki, respektując zasady ich odbywania, 

obowiązujące w instytucji, do której student został skierowany; 
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b. systematycznie i rzetelnie prowadzić dziennik praktyk, czuwając nad jego 

prawidłowym wypełnieniem; 

c. informować opiekuna praktyk o nieprawidłowościach dostrzeżonych w trakcie 

realizacji praktyki; 

d. godnie reprezentować Uczelnię w instytucji, w której odbywana jest praktyka. 

  

VII. Kontrola przebiegu praktyk 

§15 

1. Celem kontroli jest monitorowanie i podnoszenie jakości procesu realizacji studenckich 

praktyk zawodowych na poziomie dydaktycznym i organizacyjnym. 

2. Kontrola dotyczy wszystkich studentów kierunku  

3. Zasadniczymi formami kontroli przebiegu studenckich praktyk zawodowych są: 

a.  kontrola dokumentacji praktyk, 

b.  analiza dziennika praktyk zawierającego sprawozdanie z realizacji praktyk  

c.  telefoniczna weryfikacja obecności studenta w jednostce przyjmującej, 

d.  hospitacje. 

§16 

1.Telefoniczna Kontrola realizacji praktyki zawodowej w jednostkach przyjmujących 

przeprowadzana jest przez kierownika działu praktyk i potwierdzona w arkuszu  

telefonicznej weryfikacji obecności studenta. 

2. Podczas hospitacji ocenie podlega realizacja następujących standardów: 

a. zachowanie łącznego czasu i ciągłości praktyki zawodowej, 

b. terminowość podjęcia praktyki zawodowej w wyznaczonej jednostce przyjmującej, 

c. zgodność realizowanych przez studenta zadań z programem praktyki, 

d. merytoryczny zakres zadań/czynności wykonywanych w ramach praktyk, 

e.  rzetelność i aktywność wypełniania zadań praktyki, 

f.  prowadzenie dokumentacji praktyki, wg obowiązujących wzorów i zasad, 

g. aspekty organizacyjne praktyki zawodowej. 

 

VIII. Zaliczenie praktyk 

§ 17 

1. Podstawą zaliczenia praktyki jest zrealizowanie jej programu udokumentowane 

wpisem w dzienniku praktyk. Wpis ten powinien zawierać: 
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a. potwierdzenie przez instytucję, w której student odbywał praktykę terminów 

rozpoczęcia i zakończenia praktyk; 

b. pozytywną opinię osoby sprawującej bezpośredni nadzór nad praktykantem; 

c. dokonaną przez osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad praktykantem ocenę 

wiedzy, umiejętności i kompetencji studenta odbywającego praktykę. 

2. Zaliczenie praktyk jest dokonywane przez opiekuna praktyk poprzez wpis 

w dzienniku praktyk oraz w wirtualnym indeksie. 

3. Student ma obowiązek zwrócić się do opiekuna praktyk o ich zaliczenie, 

przedstawiając prawidłowo wypełniony dziennik praktyk. 

 

IX. Postanowienia końcowe 

§ 18 

Za naruszenie w trakcie odbywania praktyk przepisów obowiązujących w uczelni oraz za 

czyny uchybiające godności studenta, student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed 

komisją dyscyplinarną Wyższej Szkoły Humanitas. 

§ 19 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 roku. 
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu studenckich praktyk zawodowych  

studentów kierunku Psychologia  

 

 

Program studenckich praktyk zawodowych na kierunku Psychologia 

 

I. Organizacja i przebieg praktyki studenckiej. 

Praktyka studencka na studiach jednolitych magisterskich  na kierunku  psychologia 

realizowana jest w wymiarze minimum 120 godzin, za co otrzymuje 6 pkt. ECTS.  

Praktyka zawodowa może przyjąć formę: 

1) Praktyki zorganizowanej - student korzystać będzie z przygotowanej przez Uczelnię oferty 

wynikającej z zawartych umów o współpracy z instytucjami publicznymi, pozarządowymi, 

prywatnymi, gdzie opiekę nad studentami pełnić będzie zatrudniony w danej placówce 

psycholog.  

2) Praktyki indywidualnej - student wybiera i inicjuje podpisanie umowy/porozumienia z 

ośrodkiem/organizacja/instytucją przyjmującą studenta na praktykę. Uczelnia sprawuje 

merytoryczny i organizacyjny nadzór nad przebiegiem praktyk. Zgodę na odbycie 

indywidualnych praktyk w wybranych przez studenta instytucji poparte będzie zgodą 

opiekuna merytorycznego praktyk. 

Organizacją administracyjną zawodowych praktyk studenckich zajmuje się kierownik 

działu praktyk, a nadzór nad organizacją praktyk studenckich sprawować będzie opiekun 

merytoryczny praktyk wyznaczony przez Dziekana.  

Ponadto w celu fachowego nadzoru nad przebiegiem praktyki w danej instytucji, 

dyrekcja placówki wyznacza opiekuna - superwizora (psycholog), który planuje organizację 

i przebieg praktyki, ustala jej harmonogram oraz udziela studentowi fachowych rad i 

wskazówek. Zadania podejmowane przez studenta w trakcie praktyk będą szczegółowo 

udokumentowane i poświadczone przez upoważnioną osobę zatrudnioną w miejscu praktyk 

(dzienniczek praktyk - pełne zapisy przebiegu praktyki). 

 

 

II. Zaliczenie praktyki 

Warunkiem zaliczenia praktyk będzie ich odbycie, zgodnie z indywidualnym planem 

praktyk (termin i miejsce) oraz przedstawienie dziennika praktyk zawierającego między 
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innymi sporządzony przez studenta systematyczny zapis wykonywanych zadań poświadczony 

przez opiekuna superwizora praktyk. 

Dziennik praktyk zawierać powinien ponadto:  

1. Karta zaliczenia praktyki zawodowej (strona 1) 

2. Karta oceny przez superwizora efektów uczenia się uzyskanych podczas realizacji 

praktyk zawodowych (strona 2). 

3. Karta samooceny efektów uczenia się uzyskanych podczas realizacji praktyk 

zawodowych (strona 6). 

4. Karta obecności studenta (strona 7). 

5. Dziennik praktyk - realizacja zadań Praktykanta (strona 8). 

6. Potwierdzenie oddania kompletu dokumentów z praktyk. 

Warunkiem przystąpienia do praktyki jest dostarczenie do działu praktyk, nie później niż 

10 dni przed rozpoczęciem praktyki oświadczenia o zgodzie w zakresie organizacji praktyki 

studenckiej, na podstawie którego zostanie wystawione Skierowanie do odbycia praktyki 

studenckiej. 

Zaliczenia praktyki w Wirtualnej Uczelni dokonuje opiekun merytoryczny na podstawie 

złożonego w dziale praktyk dziennika praktyk. Dziennik praktyk pozostaje w aktach 

studenckich. 

 

III. Warunki zaliczenia praktyk: 

 Odbywane przez studenta praktyki są monitorowane oraz oceniane przez opiekuna 

merytorycznego praktyk. 

 W placówce, w której student odbywa praktykę, wyznaczony jest pracownik pełniący 

rolę superwizora, pod okiem, którego student odbywa zajęcia praktyczne. 

 Praktyki zawodowe zalicza opiekun merytoryczny praktyk, poprzez wpis do 

protokołu, na podstawie karty zaliczeniowej oraz wypełnionego i podpisanego przez 

osoby upoważnione w placówce dziennika praktyk. 
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Załącznik nr 2  

do Regulaminu studenckich praktyk zawodowych 

 studentów kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia 

 

…………………………………………….. 

    (pieczęć szkoły wyższej)    Sosnowiec, dnia…………………….. 

 

Nr .../2020 

                                                                                                                                                        

SKIEROWANIE DO ODBYCIA PRAKTYKI STUDENCKIEJ 

Wyższa Szkoła Humanitas kieruje 

Pana/Panią ................................................................................................nr albumu............... 

studentka/tkę kierunku ............................................................................................................. 

do odbycia praktyki studenckiej w .......................................................................................... 

reprezentowanym przez .................................... 

pod nadzorem opiekuna praktyk:  .................................. 

Czas odbywania praktyki studenckiej: od dnia………..…...do dnia…………...... 

Harmonogram praktyki ustala Przyjmujący na praktyki adekwatnie do kierunku studiów 

studenta.  

Praktyka studenta jest bezpłatna.                                                                                               

……..………….………………………………. 

                                     (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 

1. Oświadczam, iż : 

a.  zostałem poinformowany o obowiązku ubezpieczenia OC i NNW, 

b. zostałem poinformowany, iż ponoszę koszty związane z zapewnieniem środków ochrony 

indywidualnej. 

2. Zapoznałem się z regulaminem praktyk. 

3. Zobowiązuję się do odbycia praktyk zgodnie z programem, a ponadto do przestrzegania: 

a. ustalonego przez  organizatora  praktyki porządku i dyscypliny pracy, 

b. zasad BHP i p. poż., 

c. zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony informacji uzyskanych  

w trakcie odbywania praktyki, 

d. przepisów o ochronie danych osobowych oraz zachowania w tajemnicy uzyskanych w trakcie 

odbywania praktyki danych osobowych zarówno w trakcie trwania praktyki jak i po jej 

zakończeniu, 

e. zasad odbywania praktyki określonych przez Uczelnię. 

             ................................................... 
                                    (podpis studenta) 
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Załącznik nr 3  

do Regulaminu studenckich praktyk zawodowych 

 studentów kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia 

 

OŚWIADCZENIE O ZGODZIE  

W ZAKRESIE ORGANIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ 

(proszę wydrukować dwustronnie i wypełnić czytelnie drukowanymi literami) 

IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA:…………………………………………………………….. 

NUMER ALBUMU ……………………………………………………………………………. 

KIERUNEK STUDIÓW I SPECJALNOŚĆ …………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

OKRES PRAKTYKI  od …………………………..……… do…………...…………………... 

    (dzień, miesiąc, rok)   (dzień, miesiąc, rok) 

LICZBA GODZIN ……………………… LICZBA TYGODNI ……………………………... 

FORMA PRAKTYKI: …………………………………………………………………………. 

NAZWA I  DOKŁADNY ADRES PLACÓWKI, W KTÓREJ ODBYWA SIĘ PRAKTYKA:  

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

IMIĘ, NAZWISKO ORAZ STANOWISKO OPIEKUNA 

…………………………………………………………………………………………………... 

ADRES E-MAIL/NUMER TELEFONU  OPIEKUNA LUB PLACÓWKI 

……………………………………………………………………………………………..……. 

Niniejszym, działając w imieniu w/w placówki wyrażam zgodę na organizację i odbycie 

praktyki przez w/w studenta. 

 

 ………………………………………….…………………………… 

  Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania placówki 

 

OŚWIADCZENIE NALEŻY DOSTARCZYĆ NA UCZELNIĘ NIE PÓŹNIEJ NIŻ 10 DNI 

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYKI 

Na podstawie niniejszego oświadczenia zostanie przygotowane skierowanie na praktykę. 
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1. Oświadczam, iż : 

a.  zostałem poinformowany o obowiązku ubezpieczenia OC i NNW, 

b. zostałem poinformowany, iż ponoszę koszty związane z zapewnieniem środków ochrony 

indywidualnej, 

2. Zapoznałem się z regulaminem praktyk. 

3. Zobowiązuję się do odbycia praktyk zgodnie z programem, a ponadto do przestrzegania: 

a. ustalonego przez  organizatora  praktyki porządku i dyscypliny pracy, 

b. zasad BHP i p. poż., 

c. zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony informacji uzyskanych  

w trakcie odbywania praktyki, 

d. przepisów o ochronie danych osobowych oraz zachowania w tajemnicy uzyskanych w trakcie 

odbywania praktyki danych osobowych zarówno w trakcie trwania praktyki jak i po jej 

zakończeniu, 

e. zasad odbywania praktyki określonych przez Uczelnię. 

             ................................................... 

                                    (podpis studenta) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


