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WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYK W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019
1. Przed rozpoczęciem praktyki, a najpóźniej do 18 czerwca (wtorek) w godzinach podanych
na mojej stronie pracowniczej http://www.ip.us.edu.pl/?fo_id=23325
lub w Sekretariacie Zakładu pok. 326 (od pon do pt w godzinach pracy) proszę złożyć 2
egzemplarze wypełnionego porozumienia – każdy osobno zszyty ze skierowaniem –
skierowanie na górze. Również w Sekretariacie Zakładu pok. 326 można odebrać
podpisane dokumenty (po ok. 2 tyg. od złożenia do podpisu powinny tam wrócić). Proszę
najpierw starać się o podpis na Wydziale (pod warunkiem, że już Państwo macie
potwierdzenie z miejsca praktyk, że zostaniecie przyjęci), a następnie w miejscu praktyk.
Termin 18 czerwca dotyczy także praktyk realizowanych w lipcu-wrześniu! Wzór pliku:
http://www.ip.us.edu.pl/?fo_id=61585 Wnioski o wcześniejsze realizowanie praktyk również
można składać w Sekretariacie Zakładu.
2. Praktyki w wymiarze 80h muszą być rozłożone w czasie na dni robocze. Minimum to 10 dni
roboczych, więc może być oczywiście więcej.
3. Ważne jest zrealizowanie założonych efektów kształcenia: http://ip.us.edu.pl/?fo_id=61585
4. Po zakończeniu praktyki, a najpóźniej do 29 września (niedziela) proszę przesłać na mój
adres e-mail wypełniony esej oraz raport szczegółowy (wyłącznie w wersji elektronicznej)
według wzoru dostępnego na mojej stronie pracowniczej
http://www.ip.us.edu.pl/?fo_id=23325
5. Po zatwierdzeniu przeze mnie raportu szczegółowego i eseju (z pkt 4), w dniu wpisu trzeba
oddać 1 egz. podpisanego porozumienia, raport ogólny1 oraz ankietę satysfakcji
z praktyk zawodowych na kierunku PSYCHOLOGIA: do pobrania w dziale Kształcenie >
Praktyki na stronie Instytutu Psychologii UŚ: http://ip.us.edu.pl/?fo_id=61585
Zapraszam po wpis osobiście lub proszę przekazać dokumenty przez zaufaną osobę.
6. Proszę pamiętać o wpisaniu dokładnego miejsca odbywania praktyki w indeksie na str.82.
7. Przekroczenie terminów określonych wyżej jest równoznaczne z obniżeniem oceny o jeden
stopień. Brak podpisania porozumień na Wydziale przed rozpoczęciem praktyk jest
równoznaczny z brakiem możliwości ich zaliczenia.
Jeżeli specyfika placówki, w której student zamierza odbyć praktykę nie daje możliwości sporządzenia pełnego raportu zgodnie z
punktami opisanymi w efektach kształcenia, student powinien to zgłosić opiekunowi praktyk przed ich rozpoczęciem w celu ustalenia
kryteriów punktacji dostosowanej do specyfiki pracy ośrodka, w którym praktyka będzie realizowana.

1

Raport ogólny musi być podpisany przez psychologa. Ta osoba nie musi mieć pieczątki z napisem „psycholog”,
ale podpis musi być czytelny lub może być użyta pieczątka imienna (np. z funkcją tej osoby) i podpis.

