
Strona 1

Opis zajęć: Praktyka wakacyjna (praktyki)

2019/2020

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Psychologii

100

Język polski

Nabycie przez studenta umiejętności praktycznych związanych z kierunkiem psychologia oraz specjalności i modułu wybranego przez studenta

ukończenie IV roku studiów

 WIEDZA K_W12, K_W13, K_W14
student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat psychologicznych aspektów pracy, organizacji i zarządzania oraz doradztwa

 zawodowego, marketingu, psychologii reklamy i zachowań konsumenckich;
student ma uporządkowaną wiedzę na temat różnego rodzaju zaburzeń funkcjonowania jednostki i metod ich diagnozowania; zna koncepcje
(psychologiczne, biologiczne, interakcyjne i społeczne) wyjaśniające powstawanie i utrzymywanie się tych zaburzeń oraz różne formy udzielania

 pomocy psychologicznej (psychoprofilaktyka, psychoterapia, rehabilitacja, psychoedukacja, poradnictwo, etc.);
zna etapy i zasady realizowania procesu diagnostycznego dla różnych celów oraz sposoby integracji rezultatów uzyskanych za pomocą różnych

 narzędzi badawczych.
 
 

 UMIEJĘTNOŚCI K_U10
student potrafi krytycznie ocenić przydatność metod , procedur, programów pomocy oraz innych form oddziaływania skierowanych do osób, grup

 społecznych i organizacji
 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) K_K03, K_K10
 student wykazuje gotowość do realizacji celów zawodowych oraz dbałość o prestiż zawodu psychologa;

student wykazuje gotowość do współpracy z profesjonalistami, których działalność koncentruje się na wspieraniu jakości życia w różnych
warunkach społecznych i środowiskowych

Uczestnictwo studenta w pracy psychologów - praktyków na przykład: badanie pacjenta, rozmowy diagnostyczne, poradnictwo, towarzyszenie
w prowadzeniu szkoleń, czynności związane z budowaniem wizerunku firmy i reklamą, rehabilitacja, terapia dzieci i dorosłych z różnymi
zaburzeniami rozwojowymi etc.

 praktyki zaliczane są na podstawie dostarczonych dokumentów:
 Zaświadczenia o odbyciu praktyki przez studenta wystawionego przez zakładowego opiekuna praktyk;

 Opinii o pracy i umiejętnościach studenta wystawionej przez zakładowego opiekuna praktyk;
Dziennika Praktyk, wypełnianego przez studenta (opis czynności, które wykonywał w zakładzie pracy, opinia o miejscu).
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W zależności od wybranego przez studenta miejsca i jego specyfiki oraz czynności wykonywanych przez psychologa - zakładowego opiekuna
praktyk.

 Treści programowe przedmiotu:

dr Katarzyna Litwińska-RączkaProwadzący:

/

 Kierunek studiów: 

Lokalizacja w planach rocznych:

  Punkty ECTS:

Rok  - Semestr 

Nie sklasyfikowany

 ETAP: Semestr zimowy

 ID zajęć: 508170

Forma zaliczenia:


