
Informacje od Opiekuna Praktyk z Neurobiopsychologii 
 
 

1. W semestrze ZIMOWYM na praktyki wysyłani są studenci 5 roku studiów. 

2. W semestrze LETNIM na praktyki wysyłani są studenci 4 roku studiów. 

Jeśli z jakiegoś umotywowanego powodu chcesz odbyć praktyki w innym 

terminie, to musisz: 

○ napisać pismo skierowane do Prodziekana ds. Dydaktycznych i 

Studiów Stacjonarnych, które jasno umotywujesz,  

○ ZANIM zaniesiesz je do Prodziekana przyjść z nim do Opiekuna Praktyk 

z NBP po zgodę i podpis, 

○ uzyskać zgodę i podpis Dyrektor ds. Dydaktyki,  

○ następnie udać się z nim do Prodziekana i uzyskać jego zgodę, 

○ wrócić z podpisanym pismem do mnie i zapisać się na praktyki. 
 

SPOTKAJ SIĘ Z OPIEKUNEM PRAKTYK NBP ZANIM PÓJDZIESZ NA PRAKTYKI! 
 

3. Procedura zaliczenia obowiązkowych praktyk studenckich: 
   

A. Wybrać miejsce praktyk: 

 placówka, z którą UG ma podpisane porozumienie i ma 

zatrudnionego psychologa, lista placówek znajduje się na stronie UG 

 dalej patrz punkt C  

 Placówka, z którą UG nie ma podpisanego porozumienia  

 dalej patrz punkt B 
 

B. Jeśli wybierasz się na praktyki do placówki, z którą UG nie ma 

podpisanego porozumienia, to znaczy, że takie porozumienie trzeba 

podpisać. 

 Skontaktuj się z kierownikiem tej placówki i dowiedz, czy w ogóle jest 

zainteresowany prowadzeniem praktyk na terenie swojego ośrodka i 

czy ma zatrudnionego psychologa!  

 Jeśli tak, to następnie skontaktuj się z Opiekunem Praktyk z NBP, 

 Jeśli nie, to znajdź sobie inną placówkę  

 Pamiętaj, że na podpisanie porozumienia potrzeba minimum 1 

miesiąca. Nie zaczniesz praktyk dopóki UG nie odeśle do danej 

placówki podpisanego (przez kierownika tej placówki i przez UG) 

porozumienia! (dalej patrz punkt D) 

 

C. Jeśli wybierasz się na praktyki do placówki, z którą UG ma podpisane 

porozumienie. 

 Upewnij się, że w tym ośrodku jest zatrudniony psycholog! 

 Skontaktuj się z kierownikiem wybranej przez siebie placówki albo 

psychologiem pracującym w tej placówce, zapytaj go czy i kiedy 

możesz rozpocząć praktyki  



 Opiekun Praktyk potrzebuje tygodnia na załatwienie Twojego 

ubezpieczenia itp. Bez ubezpieczenia z UG nie możesz rozpocząć 

praktyk. Ustalając termin rozpoczęcia praktyk weź pod uwagę 

powyższą informację! 

 Spisz dane tej instytucji i z tymi informacjami przyjdź na konsultacje 

Opiekuna Praktyk z NBP po skierowanie i ubezpieczenie (dalej patrz 

punkt D) 

 

D. NAJPÓŹNIEJ 2 tygodnie przed planowaną praktyką: 

 Przyjdź na konsultacje Opiekuna Praktyk NBP 

 Zapisz się na praktyki, odbierz skierowanie, dzienniczek praktyk (1 

dzienniczek na 2 praktyki) i podaj dane do ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie jest OBOWIĄZKOWE! 

 Skontaktuj się z psychologiem, który będzie prowadzić Twoją praktykę                        

i umów się z nim na pierwsze spotkanie. 

 Jeśli z jakiegoś powodu praktyki nie będą się mogły odbyć (z powodu 

choroby czy innych wypadków losowych) jak najszybciej poinformuj o 

tym Opiekuna Praktyk z NBP! Od razu, a nie pół roku po terminie! Użyj 

maila, jak nie masz innej możliwości   

 
E. Rozliczenie praktyk 

 Studenci realizujący praktyki w: 

 semestrze zimowym – rozliczenie w kwietniu 

 semestrze letnim – rozliczenie w czerwcu 

 latem (semestr letni) – rozliczenie we wrześniu 

 warunkiem uzyskania wpisu jest dostarczenie wymaganych 

dokumentów!  
 

Dokumenty wymagane do zaliczenia praktyk: 

 Wypełniony dzienniczek praktyk (ze wszystkimi podpisami                                    

i pieczątkami!) lub w przypadku studentów skierowanych na praktyki 

przez Biuro Karier UG kserokopia skierowania na praktyki z Biura Karier 

UG 

 Opinia od prowadzącego praktyki (z podpisami i pieczątkami) 

 Kserokopia ubezpieczenia na czas praktyki (jedynie w przypadku 

studentów skierowanych na praktyki przez Biuro Karier UG) 

 Wypełniony INDEKS (str. 82)!!! 


