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100
100

Student posiada podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu wybranej specjalności,
posiada umiejętność wykorzystania narzędzi diagnostycznych i analizowania
wyników badań, posiada świadomość etyczną i wrażliwość na problemy i dylematy
etyczne pojawiające się w działalności profesjonalnej.
Celem praktyk zawodowych ciągłych jest pogłębienie znajomości specyfiki pracy
psychologa w różnych typach instytucji oraz doskonalenie zawodowe poprzez
konfrontację przygotowania teoretycznego z praktyką.
Praktyki zawodowe ciągłe odbywają się w instytucjach zatrudniających psychologów
na pełnym etacie. Harmonogram i plan pracy studenta w czasie praktyki jest
zgodny z profilem pracy placówki.

Kierunkowe efekty kształcenia
Symbol

Wiedza

Ps5_WW_03
Ps5_WK_06
Ps5_WD_08

Student zna specyfikę środowiska pracy, zna i rozumie zasady funkcjonowania
instytucji, posiada wiedzę na temat struktury organizacyjnej instytucji, zna ważne
formy pomocy psychologicznej oraz posiada wiedzę na temat obszarów współpracy
psychologa z innymi profesjonalistami.

Ps5_WK_08
Ps5_WW_09
Ps5_WD_03

Student ma świadomość odpowiedzialności zawodowej i zna zasady etyczne pracy z
ludźmi, oraz ma wiedzę na temat konieczności dalszego kształcenia się i
samodoskonalenia.

Symbol

Ps5_UW_02
Ps5_UK_02

Umiejętności

Student potrafi samodzielnie organizować stanowisko pracy oraz sporządzać plan
pracy, nabył umiejętności niezbędne do pracy w wybranej przez siebie instytucji,
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PS5_WD_03

Symbol

Ps5_KW_01
Ps5_KK_03
PsP_KD_04
Ps5_KW_02
Ps5_KD_02
Ps5_KK_05
Ps5_KW_03
Ps5_KK-05
Ps5_KD-06

Treści
kształcenia

Metody
i kryteria
oceniania
efektów
kształcenia

Metody
dydaktyczne
Literatura
Informacje
dodatkowe

m.in.:
Umie zaplanować postępowanie diagnostyczne. Potrafi sformułować problem,
określić cele diagnozy psychologicznej, dokonać wyboru narzędzi pomiarowych,
kierując się ich właściwościami psychometrycznymi, nawiązać kontakt z
diagnozowaną osobą lub grupą.
Kompetencje

Student jest świadomy własnych kompetencji i ograniczeń zawodowych w
kolejnych fazach swojego zawodowego rozwoju.
Zna i stosuje standardy etyczne wynikające z wykonywania zawodu.
Posiada kompetencje komunikacyjne i interpersonalne umożliwiające współpracę
ze społecznością, grupą i pojedynczymi osobami w różnym wieku przy realizacji
różnorodnych celów.

1. Zapoznanie z funkcjonowaniem placówki, jej zadaniami, celami, formami pracy, z
pozostałymi pracownikami, dokumentacją, warsztatem pracy opiekuna praktyki.
2. Przygotowanie wraz z opiekunem praktyk harmonogramu i planu pracy w czasie
trwania
praktyki,
zgodnego
z
profilem
pracy
placówki.
3. Uczestniczenie we wszystkich formach pracy opiekuna praktyki, a także – w miarę
możliwości – w zajęciach innych pracowników placówki.
Opiekun praktyk z wybranej przez studenta placówki sporządza recenzję
działalności studenta odbywającego praktykę zawodową ciągłą, wpisując ją wraz z
oceną do Dziennika Praktyk. Student ma obowiązek systematycznie i starannie
prowadzić Dziennik Praktyk zapisując w nim przebieg zajęć w każdym dniu trwania
praktyki oraz szczegółowe rozliczenie godzinowe (wraz z podsumowaniem).
Ocena końcowa dokonywana jest na podstawie recenzji (Ps5_UW_02, Ps5_UK_02,
PS-5_WD_03, Ps5_KW_01 ,Ps5_KK_03, PsP_KD_04, Ps5_KW_02,, Ps5_KD_02,
Ps5_KK_05, Ps5_KW_03, Ps5_KK-05, Ps5_KD-06) oraz w wyniku analizy
prowadzonego przez studenta opisu przebiegu praktyki zatwierdzonego przez
opiekuna (Ps5_WW_03, Ps5_WK_06, Ps5_WD_08, Ps5_WK_08, Ps5_WW_09,
Ps5_WD_03)
Podające, eksponujące, problemowe, praktyczne.

