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PROGRAM PRAKTYK NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA 

INSTYTUT PSYCHOLOGII 

 WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSNOWCU  

 

Celem praktyk zawodowych na kierunku psychologia jest budowanie 

doświadczenia zawodowego poprzez umożliwienie studentom sprawdzenia  

w działalności praktycznej zdobytej wiedzy teoretycznej, a przede wszystkim 

umiejętności diagnozy psychologicznej, pracy z jednostką, rodziną, społecznością 

lokalną,  projektowania działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. 

Student zapoznaje się z całokształtem działalności pracy psychologa. Praktyki 

zawodowe mają także na celu stworzenie takich sytuacji, w których studenci 

doświadczają siebie w roli psychologa wdrażając się w profesjonalne 

przeprowadzenie pomocy psychologicznej w sytuacjach trudnych, zapobieganiu i 

korekcji przejawów patologii społecznej, a także profilaktyki i preferencji społecznej 

oraz resocjalizacji w warunkach zinstytucjonalizowanych. Celem praktyk jest także 

kształtowanie postaw badawczych i umiejętności refleksyjnej nad doświadczeniami 

praktycznymi wyniesionymi z zajęć w różnego typu placówkach, firmach, w których 

studenci specjalizujący się w odbywaniu praktyki. 

Student jest zobowiązany do czynnego udziału w realizacji zadań placówki. 

Poza tym, praktyka powinna przyczynić się do ukształtowania u studentów tych 

cech charakteru, jakich wymaga zawód psychologa, a zatem rzetelnego podejścia do 

pracy, odpowiedzialności, uczciwości, życzliwości i poszanowania drugiego 

człowieka. 

Praktyka zawodowa na studiach jednolitych magisterskich  na kierunku  

psychologia w WSH realizowana jest w wymiarze minimum 120 godzin, za co student 

otrzymuje 6 ECTS.  

Warunkiem zaliczenia praktyk jest ich odbycie, zgodnie z indywidualnym 

planem praktyk (termin i miejsce) oraz przedstawienie dziennika praktyk 

zawierającego między innymi sporządzony przez studenta systematyczny zapis 

wykonywanych zadań poświadczony przez opiekuna superwizora praktyk. 
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Integralną częścią programu praktyk jest "DZIENNIK PRAKTYK - KIERUNEK: 

PSYCHOLOGIA" 

 

PROGRAM PRAKTYK  

 Zapoznanie się z zadaniami i zakresem czynności psychologa w danej 

placówce/instytucji. 

 Poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i 

podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli danej 

placówki/instytucji. 

 Obserwacja i uczestniczenie w działaniach pracy psychologa w danej 

placówce/instytucji. 

 Poznanie narzędzi pracy z pacjentami/klientami. 

 Wieloaspektowe poznanie praktycznych zastosowań w obszarze psychologii 

odnoszących się do procedur, metod i narzędzi badawczych stosowanych w 

danej placówce/instytucji. 

 Poznanie procesu diagnostycznego (zastosowanie minimum 2 narzędzi 

diagnostycznych psychologicznych) w odniesieniu do problemów 

psychologicznych właściwych dla określonego obszaru psychologii 

stosowanej; formułowanie problemów i hipotez, interpretacja zebranych 

danych empirycznych oraz wskazanie adekwatnie do ich weryfikacji metod 

diagnostycznych.  

 Aktywne uczestniczenie w posiedzeniach, zebraniach, odprawach itp. danej 

placówki/instytucji. 

 Współpraca i wykonywanie zadań zleconych przez superwizora. 

 Kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji i 

pracy w zespole.  

 


