
Procedura – jak zorganizować sobie praktykę zawodową: 

 

W pierwszej kolejności zapoznaj się z Regulaminem praktyk. 
 
 Zgodnie z Regulaminem praktyk, obowiązkowa praktyka zawodowa może być zorganizowana 
na trzy możliwe sposoby: 

1. indywidualnie, 
2. za pośrednictwem Biura Karier Uniwersytetu Gdańskiego (które określa własne, dodatkowe 

zasady organizowania praktyk), 
3. za pośrednictwem Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. 

 
 Praktyka będzie stanowić podstawę do uzyskania wpisu zaliczającego, o ile spełni następujące 
warunki: 

- powinna zostać zrealizowana pod kierunkiem pracującego w danej placówce 
psychologa, który pełni rolę zakładowego opiekuna praktyk, 

- ma przygotowywać do pracy w zawodzie psychologa. 
 
Pozostałe szczegółowe warunki, które musi spełnić obowiązkowa praktyka określa Regulamin praktyk. 

 
 Praca zawodowa studenta lub podejmowanie innych form działalności może zostać uznane 
za obowiązkową praktykę pod warunkiem, że spełnia warunki określone Regulaminem praktyk oraz 
pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia i akceptacji opiekuna praktyk z ramienia Instytutu 
Psychologii właściwego dla realizowanej przez daną osobę specjalności lub ścieżki specjalizacyjnej. 

 
 Niezależnie od sposobu zorganizowania praktyki, wpisu zaliczającego praktykę dokonuje 
opiekun praktyk z ramienia Instytutu Psychologii właściwy dla specjalności/ścieżki specjalizacyjnej 
realizowanej przez daną osobę (w wyjątkowych sytuacjach inny, upoważniony opiekun). 
 
 Jeżeli chcesz zrealizować praktykę indywidualnie: 

- Wybierz placówkę, w której chcesz zrealizować praktykę. 
- Dowiedz się, czy placówka jest gotowa Cię przyjąć w planowanym terminie. 

- Upewnij się u opiekuna praktyk właściwego dla danej specjalności lub ścieżki specjalizacyjnej, 
że praktyka, którą chcesz zrealizować, będzie Cię przygotowywać do pracy w zawodzie 
psychologa. 

- Po odbyciu praktyki zgłoś się do opiekuna z opinią (Opinia - druk do pobrania na stronie 
internetowej) aby uzyskać podstawę do otrzymania wpisu zaliczającego. 

 
 Jeżeli chcesz zrealizować praktykę za pośrednictwem Biura Karier Uniwersytetu 
Gdańskiego: 
- Skontaktuj się z Biurem Karier Uniwersytetu Gdańskiego aby uzyskać szczegółowe wytyczne. 
- Wybierz miejsce praktyk zgodne z Twoją specjalnością lub ścieżką i upewnij się u opiekuna 
praktyk właściwego dla danej specjalności lub ścieżki specjalizacyjnej, że praktyka, którą chcesz 
zrealizować, będzie Cię przygotowywać do pracy w zawodzie psychologa. 

- Po odbyciu praktyki zgłoś się do opiekuna aby uzyskać podstawę do otrzymania wpisu 
zaliczającego z opinią (Opinia - druk do pobrania na stronie internetowej), kserokopią skierowania 
na praktyki z Biura Karier UG i z kserokopią ubezpieczenia na czas praktyki.  

 
 Jeżeli chcesz zrealizować praktykę za pośrednictwem Instytutu Psychologii 
Uniwersytetu Gdańskiego: 
- Wybierz miejsce praktyk zgodne z Twoją specjalnością lub ścieżką i upewnij się u opiekuna 

praktyk właściwego dla danej specjalności lub ścieżki specjalizacyjnej, że praktyka, którą 
chcesz zrealizować, będzie Cię przygotowywać do pracy w zawodzie psychologa. 

- Dowiedz się, czy placówka jest gotowa Cię przyjąć w planowanym terminie (do niektórych 
placówek zapisy mogą odbywać się wyłącznie za pośrednictwem opiekunów praktyk dla 
poszczególnych specjalności lub ścieżek specjalizacyjnych). 



- Jeżeli w placówce jest dla Ciebie miejsce, zgłoś się w Instytucie Psychologii do opiekuna 
praktyk, który jest właściwy dla Twojej specjalnością lub ścieżką i zgłoś termin, w którym 
odbędzie się praktyka. Jeżeli Uczelnia ma z tą placówką podpisane porozumienie, to zgłoś się 
najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem praktyk (aby opiekun zdążył zgłosić Cię do 
obowiązkowego ubezpieczenia). 

- Jeżeli porozumienie dopiero trzeba podpisać, to zgłoś się na kilka tygodni przed rozpoczęciem  
praktyk (aby zdążyć dopełnić wszelkich formalności). 

- Jeżeli UG ma podpisane aktualne porozumienie o prowadzeniu praktyk z daną placówką, to 
od opiekuna praktyk otrzymasz skierowanie na praktykę. 

- Jeżeli pomiędzy UG a placówką, w której planujesz zrealizowanie praktyki, nie obowiązuje 
aktualne porozumienie, to z tą placówką Uczelnia musi je najpierw podpisać. Należy wziąć 
pod uwagę, że w takiej sytuacji formalności poprzedzające rozpoczęcie praktyki mogą potrwać 
dłużej niż w przypadku placówek, z którymi jest już podpisane porozumienie. W 
przygotowaniu do podpisu porozumienia między Uczelnią a placówką uczestniczy opiekun 
praktyk właściwy dla Twojej specjalności lub ścieżki specjalizacyjnej. 

- Opiekun praktyk zgłosi Cię też do obowiązkowego ubezpieczenia na czas trwania praktyk.  

- Dopiero po zgłoszeniu Ciebie do ubezpieczenia możesz udać się na praktykę.  
- Po zakończeniu praktyk, zakładowy opiekun praktyki z ramienia placówki sporządza na Twój 

temat opinię na standardowym druku opinii. 

- Z wypełnioną, poświadczoną i podpisaną w placówce opinią udajesz się do opiekuna praktyk 
(lub w wyjątkowych sytuacjach do innego, upoważnionego opiekuna) w Instytucie Psychologii, 
aby uzyskać podstawę do otrzymania wpisu zaliczającego. Niezależnie od terminu 
zrealizowania praktyki, sam wpis zaliczający otrzymasz w semestrze letnim. 
 

 Uwaga! Instytutowi opiekunowie praktyk właściwi dla poszczególnych specjalności lub ścieżek 
specjalizacyjnych, jak również poszczególne placówki przyjmujące praktykantów mogą określać 
dodatkowe, szczegółowe wymagania dotyczące procedury zgłoszeń na praktyki bądź warunków, które 
muszą spełnić osoby ubiegające się o możliwość odbycia praktyk w danej placówce. 
 
 Osoby, które planują realizację praktyk w lipcu, sierpniu lub we wrześniu, powinny wziąć pod 
uwagę, że dla pracowników Instytutu Psychologii jest to okres urlopowy. Dlatego wszelkich formalności 
poprzedzających udanie się na praktyki należy dopełnić z dużym wyprzedzeniem (muszą one 
zamknąć się do końca czerwcowej sesji egzaminacyjnej). 
 
 Osoby, które pragną rozliczyć się z praktyk, powinny pamiętać, że lipiec i sierpień to dla 
pracowników Instytutu Psychologii okres urlopowy i w tym okresie uzyskanie wpisu może być 
utrudnione lub niemożliwe. 
 
 Przypominamy, że wrzesień jako miesiąc realizowania praktyk zalicza się do roku 
akademickiego poprzedzającego rok akademicki, który rozpoczyna się 1 października, pod warunkiem, 
że praktyka skończy się w terminie, który umożliwi uzyskanie wpisu zaliczającego jeszcze przed 
terminem ostatecznego rozliczenia się z indeksów. 
 
 W wyjątkowych przypadkach (np.: długotrwałej niedostępności opiekuna praktyk właściwego 
dla realizowanej specjalności lub ścieżki specjalizacyjnej), formalności związane z praktykami można 
dopełnić u innego spośród opiekunów praktyk w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. 
 
Dokumenty poświadczające zrealizowanie praktyki, dające podstawę do wpisu zaliczającego: 

- Opinia zakładowego opiekuna praktyk, poświadczona jego podpisem (na standardowym 
druku). 

- W przypadku studentów skierowanych na praktyki przez Biuro Karier UG oprócz opinii 
kserokopia skierowania na praktyki z Biura Karier UG i kserokopia ubezpieczenia na czas 
praktyki.  

- W przypadku osób realizujących przygotowanie pedagogiczne oprócz opinii dziennik praktyk.  
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