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REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH 

NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH 

AKADEMII NAUK STOSOWANYCH GOSPODARKI KRAJOWEJ W KUTNIE 

 

Studenci kierunku psychologia, realizowanym na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych 

w Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie, zgodnie z programem studiów, 

są zobowiązani do odbycia kierunkowych praktyk zawodowych (zwanych dalej praktykami) 

i uzyskania ich zaliczenia. 

 

§ 1 

Zagadnienia ogólne 

Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i zaliczania studenckiej praktyki zawodowej.  

1. Praktyki zawodowe są integralną częścią procesu kształcenia i pełnią ważną funkcję w procesie 

przygotowania zawodowego studentów, podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. 

2. Zaliczenie praktyk studenckich jest warunkiem zaliczenia danego semestru studiów. 

 

§ 2 

Cele i wymiar praktyk zawodowych 

Celem obowiązkowych praktyk zawodowych jest zdobycie praktycznej wiedzy psycho logicznej, 

stanowiącej podstawę̨ do dalszego kształcenia umiejętności zawodowych, wdrażanie studentów 

do działań́ zawodowych związanych z zainteresowaniami, wybraną specjalnością̨, wykonywanych 

pod superwizją opiekuna – psychologa, w szczególności: nabycie i rozwój umiejętności oraz 

kompetencji zawodowych poprzez praktyczne realizowanie (rozwiązywanie) rzeczywistych zadań 

zawodowych oraz nabycie umiejętności i zachowań oczekiwanych w środowisku pracy psychologa 

i pochodnych. Ponadto istotne będzie zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego, 

w którym będzie odbywał praktykę: 

 zapoznanie studenta z jednostką przyjmującą, jej strukturą organizacyjną  oraz zadaniami 

poszczególnych komórek i ich wzajemnymi powiązaniami, a  także zasadami zatrudniania 

w jednostce,  
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 zapoznanie studenta z aktami prawnymi i procedurami obowiązującymi w danej jednostce, 

 analiza i interpretacja regulacji prawnych stosowanych w jednostce oraz  ich stosowanie 

w konkretnych stanach faktycznych przez studenta, 

 poznanie przez studenta zasad organizacji pracy własnej i zespołowej, 

 zapoznanie studenta z obszarem działalności techniczno-organizacyjnej oraz merytorycznej 

instytucji, w której student odbywa praktykę, 

 opracowywanie przez studenta zadań wskazanych przez opiekuna praktyk i pod jego 

nadzorem, 

 udział studenta w wewnętrznych i zewnętrznych formach komunikowania się jednostki, 

 zapoznanie studenta z zasadami pracy psychologa w danej jednostce, 

 zapoznanie studenta z procedurami dotyczącymi informacji niejawnych oraz danych 

osobowych i innych informacji chronionych prawem w pracy psychologa, 

 zapoznanie studenta z procesem podejmowania decyzji w jednostce przyjmującej, 

 zapoznanie studenta z systemem informatycznym wspierającym działalność jednostki, 

 samodzielna realizacja przez studenta zadań zleconych przez osobę sprawującą funkcję 

opiekuna praktyki wewnątrz jednostki zgodnych z efektami uczenia się przypisanymi do 

kierunku Psychologia.  

3. Zgodnie z programem studiów realizowanym na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych 

ANSGK w Kutnie, każdy student zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze 

– 960 godzin, według następującego harmonogramu: 

 3 semestr – 6 tygodni, 

 4 semestr – 6 tygodni, 

 5 semestr – 6 tygodni, 

 6 semestr – 6 tygodni. 
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§ 3 

Miejsce odbywania praktyk 

1. Praktyka zawodowa odbywana jest na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy 

Dziekanem Wydziału Administracji i Nauk Społecznych ANSGK w Kutnie 

a placówką/instytucją, w której będzie odbywana praktyka. 

2. Praktyka zawodowa na kierunku psychologia może być odbywana w wybranej 

placówce/instytucji prywatnej lub publicznej o profilu zgodnym z kierunkiem studiów 

i specjalnościami. Realizowane praktyki studenckie muszą pozostawać́ w istotnym, 

merytorycznym związku z profilem kierunku studiów.  

3. Student może odbywać praktykę w placówce/instytucji znajdującej się w rejestrze porozumień 

prowadzonych przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych lub za zgodą Kierownika 

praktyk, w wybranej samodzielnie przez studenta placówce/instytucji, której profil działalnośc i 

jest zgodny z ramowym programem praktyki. 

4.  Student kierowany jest do Zakładu pracy na podstawie podpisanego przez Dziekana Wydziału 

Administracji i Nauk Społecznych skierowania z uczelni. 

5. Praktyki studenckie mają charakter nieodpłatny. Uczelnia nie zwraca studentowi żadnych 

kosztów związanych z tytułu odbywania praktyki. 

6. Wydział Administracji i Nauk Społecznych prowadzi rejestr porozumień o praktyki zawodowe 

dla kierunku studiów. 

7. W wyjątkowych przypadkach, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika praktyk, student 

może odbywać praktyki w miejscu niewymienionym w pkt. 2. 

8. Warunkiem koniecznym odbywania praktyk studenckich jest prowadzenie przez Opiekuna 

praktyk, który jest psychologiem. Jeśli w placówce nie ma zatrudnionej osoby z tym 

wykształceniem, a charakter praktyki spełnia efekty kształcenia przedmiotu praktyki 

psychologiczne, wówczas odbycie takiej praktyki jest możliwe przy prowadzeniu przez dwóch 

Opiekunów praktyk. Organizator Praktyk wyznacza pracownika, który będzie Opiekunem 

praktyk w placówce, natomiast Opiekun Kierunkowy sam pełni tę rolę bądź́ porozumiewa się 

z innym pracownikiem, psychologiem, ANSGK, który ma odpowiednie kwalifikacje. 

9. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem studenckich praktyk zawodowych sprawuje Kierownik 

praktyk. 
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10. Zakładowy opiekun praktyk nadzoruje prawidłowy przebieg praktyki zawodowej studenta, 

odbywający się w instytucji, przedsiębiorstwie. 

 

§ 4 

Obowiązki Kierownika Praktyk, kontrola przebiegu praktyk 

1. Kierownik praktyk na danym kierunku jest przełożonym studentów odbywających praktykę 

i odpowiada za realizację celów i programu praktyki. 

2. Celem kontroli jest monitorowanie i podnoszenie jakości procesu realizacji studenckich praktyk 

zawodowych na poziomie dydaktycznym i organizacyjnym. Kontrola dotyczy wszystkich 

studentów kierunku. 

3. Do obowiązków Kierownika praktyk w zakresie realizacji praktyk w szczególności należy: 

a) kierowanie studenckimi praktykami zawodowymi oraz sprawowanie opieki 

i merytorycznego nadzoru nad przebiegiem praktyk, opracowanie sylabusa praktyki, 

z założonymi efektami uczenia się i zapoznanie z nim studentów, 

b) opracowanie szczegółowego planu praktyk odbywanych przez studentów na kierunku 

psychologia w danym roku akademickim, 

c) organizowanie spotkań informacyjnych ze studentami rozpoczynającymi praktykę, 

d) zapoznanie studentów z treścią Regulaminu praktyk studenckich na Wydziale Administracji 

i Nauk Społecznych, 

e) przygotowanie dokumentów: porozumień, dzienniczków praktyk, ramowych programów 

praktyk zawodowych, arkuszy ocen kwalifikacji zawodowych studenta nabytych podczas 

praktyki itp., związanych z odbywaniem praktyk oraz ich ewidencja i wydawanie studentom, 

f) weryfikacja i akceptacja miejsc realizacji praktyk zgodnie z kierunkiem studiów, 

g) współpraca z Zakładem pracy w zakresie spraw związanych z przebiegiem praktyki, 

h) opracowanie harmonogramu do kontroli i monitorowania praktyk studenckich realizowanych 

przez studentów w danych instytucjach, przedsiębiorstwach itd., zwanym dalej Zakładem 

pracy, 

i) stworzenie studentom warunków do konsultacji z Kierownikiem praktyk w czasie ich 

trwania: osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

j) odbieranie od studentów i sprawdzanie całej dokumentacji niezbędnej do zaliczenia praktyki,  
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k) potwierdzenie uzyskanych efektów uczenia się podczas odbywania przez studenta praktyki 

zawodowej i zaliczenie praktyk na ocenę wraz z wpisami do indeksów, 

l) telefoniczna weryfikacja obecności studenta w jednostce przyjmującej oraz hospitacje, 

m) terminowe rozliczanie wyników zaliczenia praktyk oraz przekazywanie kompletu 

dokumentów dotyczących praktyk zawodowych do Dziekanatu Wydziału Administracji 

i Nauk Społecznych, 

n) opracowywanie sprawozdań z realizacji praktyk zawodowych studentów oraz przekazywanie 

sprawozdania Dziekanowi Wydziału Administracji i Nauk Społecznych w celu 

przedstawienia i omówienia wniosków z realizacji praktyk zawodowych na najbliższym 

posiedzeniu Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. 

 

§ 5 

Obowiązki Zakładowego opiekuna praktyk 

1. Zakład pracy zobowiązany jest zapewnić studentom skierowanym na praktyki zawodowe 

warunki niezbędne do właściwego jej przebiegu, a w szczególności: 

a) odpowiednie stanowisko pracy, pomieszczenie, urządzenia i materiały zgodne z sylabusem 

(programem) praktyk, 

b) wyznaczenie Zakładowego opiekuna praktyk zawodowych, który ma odpowiednie 

kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie. Zakładowy opiekun praktyk ma obowiązek 

dokonać oceny praktyki studenta wraz ze szczegółową informacją o odbyciu praktyki przez 

studenta, dyscyplinie, zaangażowaniu, sumienności studenta itp., 

c) zapoznanie studenta z regulaminem pracy, przepisami BHP, ppoż. oraz o ochronie danych 

stanowiących tajemnicę Zakładu pracy oraz o przestrzeganiu tajemnicy określonej 

w odrębnych przepisach, jeśli taka jest wykorzystywana w Zakładzie pracy, 

d) nadzorowanie wykonywanych przez studentów zadań wynikających z programu praktyki. 

 

2. Zakładowy opiekun praktyk jest pracownikiem placówki/instytucji, w której odbywana jest 

praktyka oraz bezpośrednim przełożonym studentów odbywających w nim praktykę zawodową. 

3. Zakładowy opiekun praktyk współpracuje z Kierownikiem praktyk, odpowiedzialnym 

za realizację praktyk zawodowych studentów w zakresie: spraw związanych z przebiegiem 
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praktyki, informowania o jakichkolwiek problemach w trakcie odbywania praktyk przez 

studentów. 

§ 6 

Obowiązki studenta 

1. Do obowiązków studenta odbywającego praktyki w szczególności należy: 

a) odbycie praktyki zawodowej przewidzianej w programie kształcenia i planie studiów, 

b) zapoznanie się przed rozpoczęciem praktyk z wydziałowym Regulaminem praktyk, 

c) uzgodnienie z placówką/instytucją zakresu ubezpieczeń indywidualnych, 

m.in. ubezpieczenia się na czas trwania praktyki od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

d) uzgodnienie z placówką/instytucją i zabezpieczenie dla siebie, zgodnej z przyjętymi 

zasadami bhp i ppoż., odzieży ochronnej, 

e) aktywne uczestniczenie w praktykach zawodowych oraz rzetelne wypełnianie zadań 

wyznaczonych przez Kierownika praktyk oraz Zakładowego opiekuna praktyk, 

f) niezwłoczne powiadomienie Kierownika praktyk z ramienia Uczelni o każdej zmianie 

terminu praktyk bądź o nieprawidłowościach dostrzeżonych w trakcie realizacji praktyki, 

g) przestrzeganie zasad etyki zawodowej, wewnętrznych regulaminów placówką/instytucją, 

a w szczególności o ochronie danych stanowiących tajemnice placówki/instytucji 

oraz/lub o przestrzeganiu tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, 

h) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 

przeciwpożarowych, 

i) systematycznie i rzetelnie prowadzić dziennik praktyk, czuwając nad jego prawidłowym 

wypełnieniem, 

j) przestrzeganie terminów rozliczania się z praktyk, wynikających z planu studiów oraz 

organizacji roku akademickiego. 

2. Za naruszenie w trakcie odbywania praktyk przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny 

uchybiające godności studenta, student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją 

dyscyplinarną ANSGK w Kutnie 
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§ 7 

Zaliczenie praktyk 

1. Potwierdzeniem odbycia praktyki przez studenta jest wypełniony, podpisany przez 

Zakładowego opiekuna praktyk i opieczętowany pieczątką placówki/instytucji dziennik praktyk 

studenta oraz arkusz oceny kwalifikacji zawodowych studenta nabytych podczas praktyki. 

2. Praktyka zawodowa podlega zaliczeniu przez Kierownika praktyk, na podstawie kryteriów 

oceny osiągnięcia przedmiotowych efektów uczenia się oraz składowych oceny końcowej. 

3. Zaliczenie praktyk jest warunkiem zaliczenia określonego semestru studiów, w którym 

przypadają planowane praktyki. 

4. Ostateczny termin zaliczenia praktyk powinien być uzgodniony z Kierownikiem praktyk, jednak 

nie może kolidować z ostatecznym terminem zaliczenia semestru/roku. Niezaliczenie praktyki 

w terminie powoduje niezaliczenie semestru, w którym praktyki powinny być zrealizowane, 

5. W wyjątkowych przypadkach Dziekan może wyrazić zgodę na odbycie praktyki po upływie 

określonego terminu, jednak przed zakończeniem studiów. 

6. Za praktyki studenckie na kierunku psychologia przyznawane są punkty ECTS w ilości 

przewidzianej programem studiów. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

Regulamin praktyk studenckich na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych ANSGK w Kutnie 

wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 10 stycznia 2022 r. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Wydziałowym Regulaminem studenckich praktyk 

zawodowych dla kierunku psychologia. 

 

………………………………….…   

Podpis studenta 
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                                Ramowy program praktyk zawodowych na kierunku                                                                       

                            psychologia, studia I stopnia 

Praktyki stanowią integralną część programu kształcenia na kierunku psychologia 

Cele praktyki zawodowej: 

1. Realizacja założonych efektów uczenia się; 

2. Wprowadzenie do praktycznego  wykonywania  zawodu,  do  którego  przygotowują  

studia  na danym kierunku; 

3. Poznanie zakładów pracy (odpowiednio: przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, 

szkół, placówek medycznych) oraz zaznajomienie się z różnymi stanowiskami pracy; 

4. Zdobywanie doświadczeń w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu 

obowiązków zawodowych; 

5. Poznawanie środowiska zawodowego, radzenie sobie w trudnych sytuacjach 

oraz rozwiązywanie realnych problemów zawodowych; 

6. Poznanie organizacji pracy odpowiadającej współczesnym tendencjom w gospodarce, 

szkolnictwie, administracji, instytucjach ochrony zdrowia, przedsiębiorstwach; 

7. Praktyczna  weryfikacja  wiedzy  merytorycznej i umiejętności zawodowych 

zdobytych w Uczelni; 

8. Uświadamianie znaczenia twórczej i poszukującej postawy w procesie edukacyjnym 

oraz wzmacnianie motywacji do pracy zawodowej poprzez doskonalenie kompetencji 

zawodowych i osobistych; 

9. Przejęcie przez studenta odpowiedzialności za własne uczenie się oraz wykazanie 

odpowiedzialności etycznej ; 

10. Kształtowanie wysokiej kultury zawodowej oraz postaw etycznych właściwych                     

dla poszczególnych zawodów i stanowisk pracy.  



1
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Ramowy program praktyki obejmuje: 

 Zapoznanie z instytucją – wywiad z dyrektorem 

 Przydzielenie opiekuna praktyk 

 Zapoznanie z instytucją – podstawa prawna działania 

 Zapoznanie z obowiązkami związanymi ze stanowiskiem psychologa w danej 

instytucji 

 Udział w zajęciach/zadaniach prowadzonych przez psychologa w roli obserwatora 

 Udział w zajęciach/zadaniach realizowanych przez innych pracowników danej 

instytucji 

 Realizacja zadań przydzielonych przez opiekuna praktyk studenckich 

 Omówienie z opiekunem realizacji zadań przydzielonych 

 Podsumowanie praktyk – dyrektor, opiekun 
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KARTA TYGODNIOWA 

 

Tydzień od ....................... do ........................... 

 

Dzień 

Godziny 

pracy 

od – do 

Liczba 

godzin 

pracy 

Wyszczególnienie zajęć i ich opis. 

Uwagi, obserwacje i wnioski studenta, 

co do wykonywanej pracy 

    

…………………………………………………… 

Podpis i pieczątka lub czytelny 

podpis osoby upoważnionej w 

przedsiębiorstwie 

Praktyka 1 



…………………………………………………………… 

Podpis i pieczątka lub czytelny podpis 

osoby upoważnionej w przedsiębiorstwie 

Praktyka 1 
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KARTA TYGODNIOWA 

 

Tydzień od ....................... do ........................... 

 

Dzień 

Godziny 

pracy 

od – do 

Liczba 

godzin 

pracy 

Wyszczególnienie zajęć i ich opis. 

Uwagi, obserwacje i wnioski studenta, 

co do wykonywanej pracy 

    



…………………………………………………………… 

Podpis i pieczątka lub czytelny podpis 

osoby upoważnionej w przedsiębiorstwie 

Praktyka 1 
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KARTA TYGODNIOWA 

 

Tydzień od ....................... do ........................... 

 

Dzień 

Godziny 

pracy 

od – do 

Liczba 

godzin 

pracy 

Wyszczególnienie zajęć i ich opis. 

Uwagi, obserwacje i wnioski studenta, 

co do wykonywanej pracy 
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KARTA TYGODNIOWA 

 

Tydzień od ....................... do ........................... 

 

Dzień 

Godziny 

pracy 

od – do 

Liczba 

godzin 

pracy 

Wyszczególnienie zajęć i ich opis. 

Uwagi, obserwacje i wnioski studenta, 

co do wykonywanej pracy 

    

……………………………………………………… 

Podpis i pieczątka lub czytelny 

podpis osoby upoważnionej 

w przedsiębiorstwie 
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KARTA TYGODNIOWA 

 

Tydzień od ....................... do ........................... 

 

Dzień 

Godziny 

pracy 

od – do 

Liczba 

godzin 

pracy 

Wyszczególnienie zajęć i ich opis. 

Uwagi, obserwacje i wnioski studenta, 

co do wykonywanej pracy 

    

 

 

……………………………………………………… 

Podpis i pieczątka lub czytelny 

podpis osoby upoważnionej w 

przedsiębiorstwie 
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KARTA TYGODNIOWA 

 

Tydzień od ....................... do ........................... 

 

Dzień 

Godziny 

pracy 

od – do 

Liczba 

godzin 

pracy 

Wyszczególnienie zajęć i ich opis. 

Uwagi, obserwacje i wnioski studenta, 

co do wykonywanej pracy 

    

 

 

……………………………………………………… 

Podpis i pieczątka lub czytelny 

podpis osoby upoważnionej w 

przedsiębiorstwie 
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Arkusz oceny 

realizacji zakładanych efektów uczenia się podczas I praktyki 

………………………………….…………….. 

Nazwisko i imię studenta, nr albumu 

Lp. Efekty uczenia się 

Szczegółowe 

efekty uczenia 

się 

Poziom 

osiągnięcia 

efektów 

kształcenia 

oceniam jako: 

w zakresie wiedzy: 

1  
Zna zakres czynności wykonywanych przez psychologa  w danej 

instytucji/placówce   
EW01  

2 
Zna podstawy polityki personalnej dotyczącej zagadnień 

psychologicznych i komunikacyjnych w miejscu pracy 
EW02  

3 
Zna strategie podnoszenia jakości życia związane z zachowaniem 

równowagi miedzy pracą a życiem 
EW03  

w zakresie umiejętności: 

1 
Aktywnie uczestniczy w posiedzeniach, odprawach, zespołach 

orzekających oraz wykonuje zadania zlecone przez psychologa 
EU01  

2 
Potrafi rozwijać umiejętności komunikacyjne przydatne w miejscu 

pracy psychologa 
EU02  

3 Potrafi porozumieć się ze specjalistami innych dziedzin EU03  

w zakresie kompetencji społecznych: 

1 
Potrafi w konstruktywny sposób rozwiązywać konflikty w miejscu 

pracy 
EK01  

2 Wykorzystuje posiadaną wiedzę na rzecz innych ludzi EK02  

3 Potrafi wyrażać i poprawnie argumentować swoje poglądy EK03  

 

  

                                                   
 skala ocen: 5,0 (bdb); 4,5 (db+); 4,0 (db); 3,5 (dst+); 3,0 (dst); 2,0 (ndst.) 



12  

ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU PRAKTYKI 

 

Zaświadcza się, że student/studentka* ……………………………………………………… 

odbył/odbyła* praktykę w naszym przedsiębiorstwie w okresie od……………………….… 

do………………………… 

……………………………………… 

Podpis i pieczęć 

zakładowego opiekuna praktyk 

Opinia Zakładowego opiekuna o przebiegu praktyki 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Uwagi o przebiegu praktyki: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………… 

Podpis i pieczątka 

zakładowego opiekuna praktyk 

 

 

Zaliczam/nie zaliczam* praktykę zawodową na ocenę …………………………………….. 

 

…………………………………… 

Podpis i pieczątka 

kierownika praktyk 

 niepotrzebne skreślić 



…………………………………………………………… 

Podpis i pieczątka lub czytelny podpis 

osoby upoważnionej w przedsiębiorstwie 

11 

 

KARTA TYGODNIOWA 
Praktyka 2 

 

 

Tydzień od ....................... do ........................... 

 

Dzień 

Godziny 

pracy 

od – do 

Liczba 

godzin 

pracy 

Wyszczególnienie zajęć i ich opis. 

Uwagi, obserwacje i wnioski studenta, 

co do wykonywanej pracy 

    



…………………………………………………………… 

Podpis i pieczątka lub czytelny podpis 

osoby upoważnionej w przedsiębiorstwie 

12 

 

KARTA TYGODNIOWA 
Praktyka 2 

 

 

Tydzień od ....................... do ........................... 

 

Dzień 

Godziny 

pracy 

od – do 

Liczba 

godzin 

pracy 

Wyszczególnienie zajęć i ich opis. 

Uwagi, obserwacje i wnioski studenta, 

co do wykonywanej pracy 

    



…………………………………………………………… 

Podpis i pieczątka lub czytelny podpis 

osoby upoważnionej w przedsiębiorstwie 

13 

 

KARTA TYGODNIOWA 
Praktyka 2 

 

 

Tydzień od ....................... do ........................... 

 

Dzień 

Godziny 

pracy 

od – do 

Liczba 

godzin 

pracy 

Wyszczególnienie zajęć i ich opis. 

Uwagi, obserwacje i wnioski studenta, 

co do wykonywanej pracy 
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KARTA TYGODNIOWA 
Praktyka 2 

 

 

Tydzień od ....................... do ........................... 

 

Dzień 

Godziny 

pracy 

od – do 

Liczba 

godzin 

pracy 

Wyszczególnienie zajęć i ich opis. 

Uwagi, obserwacje i wnioski studenta, 

co do wykonywanej pracy 

    

 

……………………………………………………… 

Podpis i pieczątka lub czytelny podpis 

osoby upoważnionej w przedsiębiorstwie  
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KARTA TYGODNIOWA 

 

Tydzień od ....................... do ........................... 

 

Dzień 

Godziny 

pracy 

od – do 

Liczba 

godzin 

pracy 

Wyszczególnienie zajęć i ich opis. 

Uwagi, obserwacje i wnioski studenta, 

co do wykonywanej pracy 

    

 

……………………………………………………… 

Podpis i pieczątka lub czytelny 

podpis osoby upoważnionej w 

przedsiębiorstwie 
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KARTA TYGODNIOWA 

 

Tydzień od ....................... do ........................... 

 

Dzień 

Godziny 

pracy 

od – do 

Liczba 

godzin 

pracy 

Wyszczególnienie zajęć i ich opis. 

Uwagi, obserwacje i wnioski studenta, 

co do wykonywanej pracy 

    

 

……………………………………………………… 

Podpis i pieczątka lub czytelny 

podpis osoby upoważnionej w 

przedsiębiorstwie 
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Arkusz oceny 

realizacji zakładanych efektów uczenia się podczas II praktyki 

………………………………….…………….. 

Nazwisko i imię studenta, nr albumu 

Lp. Efekty uczenia się 

Szczegółowe 

efekty uczenia 

się 

Poziom 

osiągnięcia 

efektów 

kształcenia 

oceniam jako: 

w zakresie wiedzy: 

1  
Zna zasady tworzenia indywidualnej działalności                                            

z wykorzystaniem wiedzy z zakresu psychologii 
EW01  

2 
Zna podstawowe cele, założenia i zasady stosowania wybranych 

metod diagnozy psychologicznej 
EW02  

3 
Zna podstawowe cele, założenia i zasady stosowania wybranych 

metod pomocy psychologicznej 
EW03  

4 
Zna podstawowe cele, założenia i zasady stosowania wybranych 

metod interwencji kryzysowej 
EW04  

5 
Zna podstawowe aspekty prawne dotyczące przebiegu procesu 

diagnostycznego i interwencyjnego 
EW05  

w zakresie umiejętności: 

1 Potrafi planować i realizować prace zlecone przez psychologa EU01  

2 
Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii do wyboru 

adekwatnych metod pomocy psychologicznej 
EU02  

3 
Potrafi prawidłowo rozpoznać obszary prawidłowego funkcjonowania 

oraz występujących zaburzeń 
EU03  

w zakresie kompetencji społecznych: 

1 Potrafi zaplanować swoja działalność zawodową EK01  

2 
Posiada świadomość potrzeby dokształcania się w zakresie 

wykonywanych czynności zawodowych 
EK02  

3 
Potrafi nawiązać z klientem/pacjentem kontakt oparty na zaufaniu i 

profesjonalizmie 
EK03  

  

                                                   
 skala ocen: 5,0 (bdb); 4,5 (db+); 4,0 (db); 3,5 (dst+); 3,0 (dst); 2,0 (ndst.) 
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ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU PRAKTYKI 

 

Zaświadcza się, że student/studentka* ……………………………………………………… 

odbył/odbyła* praktykę w naszym przedsiębiorstwie w okresie od……………………….… 

do………………………… 

……………………………………… 

Podpis i pieczęć 

zakładowego opiekuna praktyk 

Opinia Zakładowego opiekuna o przebiegu praktyki 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Uwagi o przebiegu praktyki: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………… 

Podpis i pieczątka 

zakładowego opiekuna praktyk 

 

Zaliczam/nie zaliczam* praktykę zawodową na ocenę …………………………………….. 

 

…………………………………… 

Podpis i pieczątka 

kierownika praktyk 

 niepotrzebne skreślić 

 



19  

KARTA TYGODNIOWA 

 

Tydzień od ....................... do ........................... 

 

Dzień 

Godziny 

pracy 

od – do 

Liczba 

godzin 

pracy 

Wyszczególnienie zajęć i ich opis. 

Uwagi, obserwacje i wnioski studenta, 

co do wykonywanej pracy 

    

 

……………………………………………………… 

Podpis i pieczątka lub czytelny 

podpis osoby upoważnionej w 

przedsiębiorstwie 
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KARTA TYGODNIOWA 

 

Tydzień od ....................... do ........................... 

 

Dzień 

Godziny 

pracy 

od – do 

Liczba 

godzin 

pracy 

Wyszczególnienie zajęć i ich opis. 

Uwagi, obserwacje i wnioski studenta, 

co do wykonywanej pracy 

    

 

……………………………………………………… 

Podpis i pieczątka lub czytelny 

podpis osoby upoważnionej w 

przedsiębiorstwie 
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KARTA TYGODNIOWA 

 

Tydzień od ....................... do ........................... 

 

Dzień 

Godziny 

pracy 

od – do 

Liczba 

godzin 

pracy 

Wyszczególnienie zajęć i ich opis. 

Uwagi, obserwacje i wnioski studenta, 

co do wykonywanej pracy 

    

 

……………………………………………………… 

Podpis i pieczątka lub czytelny 

podpis osoby upoważnionej w 

przedsiębiorstwie 
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KARTA TYGODNIOWA 

 

Tydzień od ....................... do ........................... 

 

Dzień 

Godziny 

pracy 

od – do 

Liczba 

godzin 

pracy 

Wyszczególnienie zajęć i ich opis. 

Uwagi, obserwacje i wnioski studenta, 

co do wykonywanej pracy 

    

 

……………………………………………………… 

Podpis i pieczątka lub czytelny 

podpis osoby upoważnionej w 

przedsiębiorstwie 
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KARTA TYGODNIOWA 

 

Tydzień od ....................... do ........................... 

 

Dzień 

Godziny 

pracy 

od – do 

Liczba 

godzin 

pracy 

Wyszczególnienie zajęć i ich opis. 

Uwagi, obserwacje i wnioski studenta, 

co do wykonywanej pracy 

    

 

……………………………………………………… 

Podpis i pieczątka lub czytelny 

podpis osoby upoważnionej w 

przedsiębiorstwie 
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KARTA TYGODNIOWA 

 

Tydzień od ....................... do ........................... 

 

Dzień 

Godziny 

pracy 

od – do 

Liczba 

godzin 

pracy 

Wyszczególnienie zajęć i ich opis. 

Uwagi, obserwacje i wnioski studenta, 

co do wykonywanej pracy 

    

 

……………………………………………………… 

Podpis i pieczątka lub czytelny 

podpis osoby upoważnionej w 

przedsiębiorstwie 
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Arkusz oceny 

realizacji zakładanych efektów uczenia się podczas III praktyki 

 

………………………………….…………….. 

Nazwisko i imię studenta, nr albumu 

Lp. Efekty uczenia się 

Szczegółowe 

efekty uczenia 

się 

Poziom 

osiągnięcia 

efektów 

kształcenia 

oceniam jako: 

w zakresie wiedzy: 

1  
Zna metodykę opracowania programu diagnozy i interwencji 

psychologicznej 
EW01  

2 
Zna narzędzia do diagnozy psychologicznej z przypisaniem do 

indywidualnego przypadku 
EW02  

3 Zna przebieg procesu diagnostycznego do wybranego przypadku EW03  

4 
Zna przebieg procesu pomocy psychologicznej do wybranego 

przypadku 
EW04  

w zakresie umiejętności: 

1 Potrafi przedstawić problemy badawcze i przedkłada je na hipotezy EU01  

2 
Potrafi opracować ramową strukturę programu diagnozy lub 

interwencji 
EU02  

3 Potrafi opracować prognozę w oparciu o wyniki diagnozy EU03  

w zakresie kompetencji społecznych: 

1 
Potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie 

lub innych zadania zawodowego 
EK01  

2 
Jest świadom własnych ograniczeń  i wie kiedy zwrócić się do 

ekspertów we właściwej dziedzinie nauki czy praktyki 
EK02  

3 
Ma poczucie odpowiedzialności za wykorzystywanie  posiadanej 

wiedzy w sytuacjach zawodowych 
EK03  

 

  

                                                   
 skala ocen: 5,0 (bdb); 4,5 (db+); 4,0 (db); 3,5 (dst+); 3,0 (dst); 2,0 (ndst.) 
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ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU PRAKTYKI 

Zaświadcza się, że student/studentka* ……………………………………………………… 

odbył/odbyła* praktykę w naszym przedsiębiorstwie w okresie od……………………….… 

do………………………… 

……………………………………… 

Podpis i pieczęć 

zakładowego opiekuna praktyk 

 

Opinia Zakładowego opiekuna o przebiegu praktyki 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Uwagi o przebiegu praktyki: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………… 

Podpis i pieczątka 

zakładowego opiekuna praktyk 

 

Zaliczam/nie zaliczam* praktykę zawodową na ocenę …………………………………….. 

 

…………………………………… 

Podpis i pieczątka 

kierownika praktyk 

 niepotrzebne skreślić 
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KARTA TYGODNIOWA 

 

Tydzień od ....................... do ........................... 

 

Dzień 

Godziny 

pracy 

od – do 

Liczba 

godzin 

pracy 

Wyszczególnienie zajęć i ich opis. 

Uwagi, obserwacje i wnioski studenta, 

co do wykonywanej pracy 

    

 

……………………………………………………… 

Podpis i pieczątka lub czytelny 

podpis osoby upoważnionej w 

przedsiębiorstwie 
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KARTA TYGODNIOWA 

 

Tydzień od ....................... do ........................... 

 

Dzień 

Godziny 

pracy 

od – do 

Liczba 

godzin 

pracy 

Wyszczególnienie zajęć i ich opis. 

Uwagi, obserwacje i wnioski studenta, 

co do wykonywanej pracy 

    

 

……………………………………………………… 

Podpis i pieczątka lub czytelny 

podpis osoby upoważnionej w 

przedsiębiorstwie 
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KARTA TYGODNIOWA 

 

Tydzień od ....................... do ........................... 

 

Dzień 

Godziny 

pracy 

od – do 

Liczba 

godzin 

pracy 

Wyszczególnienie zajęć i ich opis. 

Uwagi, obserwacje i wnioski studenta, 

co do wykonywanej pracy 

    

 

……………………………………………………… 

Podpis i pieczątka lub czytelny 

podpis osoby upoważnionej w 

przedsiębiorstwie 
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KARTA TYGODNIOWA 

 

Tydzień od ....................... do ........................... 

 

Dzień 

Godziny 

pracy 

od – do 

Liczba 

godzin 

pracy 

Wyszczególnienie zajęć i ich opis. 

Uwagi, obserwacje i wnioski studenta, 

co do wykonywanej pracy 

    

 

……………………………………………………… 

Podpis i pieczątka lub czytelny 

podpis osoby upoważnionej w 

przedsiębiorstwie 
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KARTA TYGODNIOWA 

 

Tydzień od ....................... do ........................... 

 

Dzień 

Godziny 

pracy 

od – do 

Liczba 

godzin 

pracy 

Wyszczególnienie zajęć i ich opis. 

Uwagi, obserwacje i wnioski studenta, 

co do wykonywanej pracy 

    

 

……………………………………………………… 

Podpis i pieczątka lub czytelny 

podpis osoby upoważnionej w 

przedsiębiorstwie 



32  

KARTA TYGODNIOWA 

 

Tydzień od ....................... do ........................... 

 

Dzień 

Godziny 

pracy 

od – do 

Liczba 

godzin 

pracy 

Wyszczególnienie zajęć i ich opis. 

Uwagi, obserwacje i wnioski studenta, 

co do wykonywanej pracy 

    

 

……………………………………………………… 

Podpis i pieczątka lub czytelny 

podpis osoby upoważnionej w 

przedsiębiorstwie 
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Arkusz oceny 

realizacji zakładanych efektów uczenia się podczas IV praktyki 

………………………………….…………….. 

Nazwisko i imię studenta, nr albumu 

Lp. Efekty uczenia się 

Szczegółowe 

efekty uczenia 

się 

Poziom osiągnięcia 

efektów uczenia się 

oceniam jako: 

w zakresie wiedzy: 

1  

Zna zasady prawne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu 

psychologa w różnych instytucjach w zakresie przestrzegania 

tajemnicy zawodowej oraz praw pacjenta/klienta 

EW01  

2 
Zna szeroki wachlarz narzędzi do diagnozy psychologicznej oraz 

metodykę ich wykorzystania 
EW02  

3 
Zna przebieg procesu pomocy psychologicznej do różnych trudności 

psychologicznych i zaburzeń klinicznych 
EW03  

4 
Zna zasady kontaktu psychologa z różnymi instytucjami (szkoła, sąd, 

instytucje pomocy społecznej, służba zdrowia) 
EW04  

w zakresie umiejętności: 

1 
Potrafi samodzielnie w oparciu o wystandaryzowane narzędzia 

diagnostyczne przeprowadzić badanie psychologiczne 
EU01  

2 Potrafi samodzielnie  przeprowadzić wywiad z klientem EU02  

3 

Potrafi omówić wyniki procesu diagnostycznego oraz 

zaprezentować elementy programu oddziaływań stosownie do 

przypadku 

EU03  

w zakresie kompetencji społecznych: 

1 
Posiada świadomość potrzeby pogłębiania poczucia etycznej i 

społecznej odpowiedzialności w zakresie wykonywanego zawodu 
EK01  

2 
Odpowiednio  w sposób krytyczny i obiektywny prezentuje                           

i ocenia wyniki badań 
EK02  

3 
Potrafi wyrażać i poprawnie argumentować swoje poglądy, uznając 

znaczenie wiedzy oraz opinii ekspertów 
EK03  

  

                                                   
 skala ocen: 5,0 (bdb); 4,5 (db+); 4,0 (db); 3,5 (dst+); 3,0 (dst); 2,0 (ndst.) 
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ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU PRAKTYKI 

Zaświadcza się, że student/studentka* ……………………………………………………… 

odbył/odbyła* praktykę w naszym przedsiębiorstwie w okresie od……………………….… 

do………………………… 

 

……………………………………… 

Podpis i pieczęć 

zakładowego opiekuna praktyk 

Opinia Zakładowego opiekuna o przebiegu praktyki 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Uwagi o przebiegu praktyki: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………… 

Podpis i pieczątka 

zakładowego opiekuna praktyk 

 

Zaliczam/nie zaliczam* praktykę zawodową na ocenę …………………………………….. 

 

…………………………………… 

Podpis i pieczątka 

kierownika praktyk 

 niepotrzebne skreślić 
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