KARTA PRZEDMIOTU
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 3/07/2020
z dnia 13 lipca 2020 r w sprawie wzoru karty
przedmiotu w Wyższej Szkole Menedżerskiej
w Warszawie
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Praktyki zawodowe
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Instytut Pedagogiki i Psychologii

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Psychologia, jednolite magisterskie

Profil kształcenia:

Praktyczny

Nazwa specjalności:

wybrana przez studenta
Moduł seminarium dyplomowe (specjalność)

Rodzaj modułu uczenia się:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

3 x 120 h w semestrze 4, 6, 8
dr Ewa Wojtowicz
Zgodne z programem kształcenia

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

360

360

Studia niestacjonarne

360

360

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Wykład
Praktyka zawodowa

Praktyczne zastosowanie wiedzy w zadaniach zawodowych

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Lp.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
1.
2.

3.

4.

Student zna rynek pracy dla absolwentów psychologii
Student zna specyfiką funkcjonowania wybranej organizacji: jej cele i zadania,
wybrane uwarunkowaniami ekonomiczno-prawne oraz możliwościami
zastosowania psychologii w konkretnych zakresach działalności wybranej
organizacji.
Student zna strukturę organizacyjną, zasady organizacji pracy, wymagania i zakres
obowiązków na konkretnym stanowisku pracy (konkretnych stanowiskach pracy)
ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznych zadań z zakresu psychologii
Zna zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy w
zakresie wykonywanych działań praktycznych w odniesieniu do konkretnej
organizacji.

K_W04
K_W20
K_W20
K_W25

Umiejętności:
5.

Student rozwija ogólne umiejętności zawodowe związane implementacją teorii
psychologicznej do działań zawodowych w wybranej organizacji z uwzględnieniem
aspektów etycznych wykonywania pracy psychologa

K_U14
K_U18
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6.

7.
8.

Student posiada podstawowe umiejętności, a wybranym zakresie umiejętności
zaawansowane, związane z rozwojem profesjonalnych kompetencji zawodowych z
zakresu zastosowań psychologii w działaniach realizowanych w trakcie praktyki
Student stosuje wiedze psychologiczną w konkretnych zadaniach związanych z
praktyką zawodową
Student posiada umiejętności specjalistyczne w wybranym zakresie, ze
szczególnym uwzględnieniem procedur i metod charakterystycznych dla zadań
zawodowych psychologa

K_U05

K_U18

Kompetencje społeczne:
Student jest gotów do pracy w zespole i rozwijania osobistej odpowiedzialności za
jakość wykonywanej pracy,
10. Student potrzeby dalszego rozwoju zawodowego w szczególności dzięki kontaktom
ze specjalistami i ekspertami w konkretnych dziedzinach
11. Student jest gotowy do analizy własnego potencjału zawodowego i oceny efektów
pracy własnej
12. Student, dzięki obserwacji działań specjalistów, jest świadomy znaczenia tzw.
dobrych praktyk w pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów
etycznych działalności zawodowej w wybranym zakresie.
9.

K_K07
K_K03
K_K05
K_K02

V. TREŚCI PROGRAMOWE (UCZENIA SIĘ)
Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Lp.

Praktyka:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

PRAKTYKA OGÓLNA: IV sem., 120 godz.(4 ECTS): a, b, c, d, g
PRAKTYKA KIERUNKOWA: VI sem.,120 godz. (4 ECTS): a, b, c, d, e, f, g, i, j
PRAKTYKA SPECJALNOŚCIOWA: VIII sem.,120 godz. (4 ECTS): a, b, c, d, e, f, g,
h, i, j
a) Zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania wybranej organizacji: jej celami z
zadaniami, wybranymi uwarunkowaniami ekonomiczno-prawnymi oraz możliwościami
zastosowania psychologii w konkretnych zakresach działalności wybranej organizacji
b) Zapoznanie z informacjami dotyczącymi środowiska zewnętrznego i wewnętrznego
w którym funkcjonuje organizacja (konkurenci, klienci, pracownicy i kultura
organizacyjna, organizacje współpracujące itp.)
c) Poznanie struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy, wymaganiami i zakresem
obowiązków na konkretnym stanowisku pracy (konkretnych stanowiskach pracy) ze
szczególnym uwzględnieniem specjalistycznych zadań z zakresu psychologii
d) Zdobycie ogólnych umiejętności zawodowych związanych z pracą w wybranej
instytucji oraz zdobycie wiedzy na temat możliwości stosowania specjalistycznej
wiedzy psychologicznej i kompetencji psychologicznych w działaniach realizowanych
w trakcie praktyki
e) Asystowanie w realizacji zadań wykonywanych przez specjalistów w wybranym
obszarze praktyki zawodowej
f) Praktyczne stosowanie wiedzy psychologicznej w konkretnych zadaniach i rozwój
kompetencji specjalistycznych w wybranym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem
procedur i metod
g) Obserwacja pracy specjalistów z wybranego przez studenta zakresu i umiejętność
zdefiniowania kluczowych umiejętności psychologicznych i pozapsychologicznych
charakterystycznych dla wybranego obszaru praktyki zawodowej
h) Samodzielne wykonywanie zadań z zakresu zastosowań psychologii pod nadzorem i
superwizją opiekuna praktyk w wybranej organizacji

1, 2, 3

2

3, 4

5,6

5
5,6,7,8

5
5,6,7,8
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i)Kształtowanie predyspozycji do pracy w zespole i rozwijanie osobistej
odpowiedzialności za jakość wykonywanej pracy, wzrost świadomości zawodowej i
świadomość potrzeby rozwoju zawodowego w szczególności dzięki kontaktom ze
specjalistami i ekspertami w konkretnych dziedzinach
j) Nabycie umiejętności analizowania własnej pracy i oceny jej efektów

9, 10, 12

10, 11

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty uczenia
się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EUS(Efekt
uczenia się)

Wiedza:
Uzupełniony dzienniczek praktyk
K_W04
K_W20
K_W25

Formularz weryfikacji efektów uczenia się w ramach
Studenckiej Praktyki Zawodowej (profil praktyczny) –
ocena dokonywana przez Opiekuna Praktyk zawodowych
w zakładzie pracy

Praktyka zawodowa

Wywiad z zakładowym opiekunem praktyk zawodowych
Umiejętności:
K_U14
K_U18
K_U05

Uzupełniony dzienniczek praktyk
Formularz weryfikacji efektów uczenia się w ramach
Studenckiej Praktyki Zawodowej (profil praktyczny) –
ocena dokonywana przez Opiekuna Praktyk zawodowych
w zakładzie pracy

Praktyka zawodowa

Wywiad z zakładowym opiekunem praktyk zawodowych
Kompetencje społeczne:
Uzupełniony dzienniczek praktyk
K_K07
K_K03
K_K05
K_K02

Formularz weryfikacji efektów uczenia się w ramach
Studenckiej Praktyki Zawodowej (profil praktyczny) –
ocena dokonywana przez Opiekuna Praktyk zawodowych
w zakładzie pracy

Praktyka zawodowa

Wywiad z zakładowym opiekunem praktyk zawodowych
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Brak osiągniętych efektów
kształcenia zgodnie z
dokumentem:
Formularz weryfikacji efektów
uczenia się w ramach
Studenckiej Praktyki
Zawodowej (profil praktyczny)
–

Osiągnięcie efektów
kształcenia na w.w
ocenę zgodnie z
dokumentem:
Formularz weryfikacji
efektów uczenia się w
ramach Studenckiej
Praktyki Zawodowej

Osiągnięcie efektów
kształcenia na w.w
ocenę zgodnie z
dokumentem
Formularz weryfikacji
efektów uczenia się w
ramach Studenckiej
Praktyki Zawodowej

Osiągnięcie efektów
kształcenia na w.w
ocenę zgodnie z
dokumentem:
Formularz weryfikacji
efektów uczenia się w
ramach Studenckiej
Praktyki Zawodowej

KARTA PRZEDMIOTU
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 3/07/2020
z dnia 13 lipca 2020 r w sprawie wzoru karty
przedmiotu w Wyższej Szkole Menedżerskiej
w Warszawie
ocena dokonywana przez
Opiekuna Praktyk
zawodowych w zakładzie pracy

(profil praktyczny) –
ocena dokonywana
przez Opiekuna
Praktyk zawodowych
w zakładzie pracy

(profil praktyczny) –
ocena dokonywana
przez Opiekuna
Praktyk zawodowych
w zakładzie pracy

(profil praktyczny) –
ocena dokonywana
przez Opiekuna
Praktyk zawodowych
w zakładzie pracy

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

360

360

360

360

360/12ECTS

360/12ECTS

360

360

360

360

Egzamin/zaliczenie
Udział w konsultacjach
Projekt / esej
Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych
Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych
Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
Kodeks etyczno-zawodowy psychologa http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=29
Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych w WSM w Warszawie na kierunkach kształcenia o profilu praktycznym oraz
załączniki https://wsm.warszawa.pl/uczelnia/bip/category/597-regulamin-studenckich-praktyk-zawodowych-w-wsm-wwarszawie-na-kierunkach-ksztalcenia-o-profilu-praktycznym-oraz-zalaczniki
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
Materiały uzyskane w trakcie praktyki
Inne materiały dydaktyczne:
−

