Zarządzenie Nr 4 /12-13
Dziekana Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych
Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
z dnia 23 stycznia 2013 roku
w sprawie treści Sprawozdania z przebiegu praktyk
Na podstawie Regulaminu praktyk na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych w
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, stanowiącego załącznik do
uchwały nr 1/12-13 Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych APS z dnia 26 września
2012 r.
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Sprawozdanie z przebiegu praktyk sporządza opiekun praktyk na podstawie analizy treści
Kart praktykanta APS, Dzienników praktyk i Sprawozdań z odbytego wolontariatu/pracy.
§ 2.
Sprawozdanie z przebiegu praktyk powinno zawierać:
1) nazwę kierunku i specjalności,
2) harmonogram wykonanych przez opiekuna prac,
3) informację o rodzaju i wymiarze godzinowym praktyk,
4) informację o miejscach i terminach obywania praktyk realizowanych w trybie
uczelnianym, z uwzględnieniem liczby osób,
5) informację o miejscach i terminach obywania praktyk realizowanych w trybie
indywidualnym, z uwzględnieniem liczby osób,
6) informację o miejscach i terminach obywania wolontariatu lub wykonywania pracy
zaliczonej w poczet praktyki, z uwzględnieniem liczby osób,
7) uwagi podsumowujące i wnioski dotyczące przebiegu praktyk.
§ 3.
Przykładowe, prawidłowo sporządzone Sprawozdanie z przebiegu praktyk stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4.
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 stycznia 2013 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia nr 4/ 12 - 13
Dziekana Wydziału SNS
z dnia 23 stycznia 2013 roku

Wykorzystano za zgodą opiekuna praktyk
Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
Instytut Psychologii Stosowanej

Sprawozdanie z przebiegu praktyk
asystenckich i specjalistycznych na kierunku psychologia
specjalność: psychologia kliniczna
W roku akademickim 2011/2012 praktyki w wymiarze 80 godzin były organizowane dla:
 65 osób z III roku psychologii – 2 grupy (praktyka asystencka)
 74 osób z IV roku psychologii - 3 grupy (praktyka specjalistyczna)
Harmonogram wykonanych prac
 Styczeń – marzec 2012: ustalenie miejsc odbywania praktyk, nawiązanie kontaktu
z osobami odpowiedzialnymi za praktyki, rozmowy telefoniczne, spotkania,
wymiana korespondencji mailowej;
 30 marca: zebranie informacyjne dla studentów III i IV roku, przedstawienie
programu praktyki: założeń, celów, zadań, przebiegu, wymagań i warunków
zaliczenia, zapoznanie z dokumentami obowiązującymi w trakcie odbywania
praktyk;
 Kwiecień: przyjmowanie osobiście pisemnego oświadczenia studentów o
zapoznaniu się z regulaminem praktyk, deklaracje wyboru placówki do odbywania
praktyk;
 8 maja: przekazanie studentom listy placówek, w których odbywają praktyki;
 18 maja: szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłaszania się na praktyki,
przesunięcie części studentów ze szpitala, który ostatecznie nie zgodził się na
odbywanie praktyk, ustalenie harmonogramu praktyk;
 Maj – czerwiec: konsultacje indywidualnych przypadków (zmiany terminu,
miejsca odbywania praktyki, opiniowanie porozumień zawieranych między
uczelnią a placówką);
 Czerwiec: ponowne uzgadnianie trybu odbywania praktyk w placówkach, które
podpisały umowy z uczelnią, ustalanie harmonogramu pobytu w ZOOZ Ochota;
 Lipiec - sierpień – wrzesień: konsultacje bezpośrednie (na dyżurach) i mailowe z
osobami wcześniej lub indywidualnie zaliczającymi praktyki, przyjmowanie
dokumentów zaliczających praktyki, weryfikacja dostarczonych dokumentów,
zaliczanie praktyk.
Miejsca odbywania praktyk realizowanych w trybie uczelnianym (liczba miejsc i liczba
praktykantów)

1. Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
„Pomost”, Warszawa, ul. Wincentego 85, ul. Śreniawitów 4, tel. (22) 4036511 – 16
miejsc / 16 osób;
2. Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa Al. Dzieci Polskich 20, Zakład Psychologii
Zdrowia tel. (22) 8151260 – 8 miejsc / 8 osób;
3. Szpital Bielański, IV Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii.
Oddział Psychiatryczny, Oddział Dzienny Psychiatryczny, Oddział Środowiskowy,
tel. 8390931 – 12 miejsc / 12 osób;
4. Centrum Onkologii, Zakład Psychoonkologii, Warszawa, ul Roentgena 5 – 5 miejsc /
5 osób;
5. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Integracja,
Warszawa, ul. Grottgera 25A – 6 miejsc / 5 osób;
6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Warszawa, ul. 6 Sierpnia 1/5 - 5 miejsc / 5 osób;
7. Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu, Oddział Leczenia Nerwic
Młodzieży, Zagórze koło Warszawy - 6 miejsc / 5 osób;
8. ZOOZ Warszawa Ochota: Psychiatryczny Oddział Dzienny ul. Szczęśliwicka 36, tel.
22 823-60-38, ROTA - Poradnia Odwykowa, ul. Sosnkowskiego 18, tel. 22 353-2416, Przychodnia Zdrowia Psychicznego, ul. Skarżyńskiego 1,tel. 22 822-83-35 - 40
miejsc / 37 osób;
9. Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Psychiatrii w Zagórzu Sp. Z o.o. w Zagórzu,
Modelowy Ośrodek Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej, 05-462 Wiązowna – 4
miejsca / 3 osoby.
Miejsca odbywania praktyk realizowanych w trybie indywidualnym
1. Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
Wodzisław Śląski - 1 osoba;
2. Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny ZOZ w Suwałkach - 1 osoba;
3. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1, Klinika Psychiatrii w Lublinie - 1
osoba;
4. Niepubliczny ZOZ „Arka”, Poradnia Zdrowia Psychicznego w Siedlcach - 1 osoba;
5. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” - 1 osoba;
6. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul.
Przybyszewskiego 80/82 - 3 osoby;
7. Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, ul. Partyzantów 5 - 1
osoba;
8. Instytut Matki i Dziecka, Klinika Pediatrii, Warszawa, ul. Kasprzaka 17a, - 1 osoba;
9. Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, Oddział Dzienny
Psychiatryczny, Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 35 - 1 osoba;
10. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, Maków Mazowiecki, ul. Mickiewicza
391 - 1 osoba;
11. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Żyrardowie, ul Limanowskiego 30 - 1 osoba;
12. Regionalna Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Warszawie - 1 osoba;
13. Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Bielsk Podlaski, ul. Jagiellońska
32 - 1 osoba;
14. Samodzielny publiczny Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy, Choroszcz, Plac Z.
Brodowicza 1, Klinika Psychiatrii UM w Białymstoku - 6 osób;
15. Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia,
Augustów, ul. Szpitalna12a - 1 osoba;

16. Środowiskowy Dom Samopomocy, Otwock, ul. Pułaskiego 5a - 1 osoba;
17. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ostrołęka, ul. Oświatowa 1 - 1 osoba;
18. Centrum Rozwoju Dziecka „Mikuś”, Warszawa, ul. Dzieci Warszawy 11a - 1 osoba;
19. Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów, ul. Rakowiecka 37, - 1 osoba;
20. Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w
Warszawie, ul, Majdańska 38/40 - 1 osoba;
21. Samodzielny Publiczny ZOZ Oddział Psychiatryczny w Łukowie, ul. Andrzeja
Rogalińskiego 3 - 1 osoba;
22. Samodzielny Publiczny ZOZ w Siedlcach, Oddział Psychiatryczny, Siedlce, ul.
Kilińskiego 29 - 1 osoba;
23. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Warszawa, ul. Narbutta 65/71 - 1 osoba;
24. Laboratorium
Psychologiczno-Terapeutyczne
NeuroLines,
Legionowo, ul.
Sowińskiego 4 - 1 osoba;
25. Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia, Klinika Psychiatrii WUM, Oddział II
FK, Oddział II AB, Pruszków, ul. Partyzantów 2/4 - 2 osoby;
Praktyka zaliczona w ramach wolontariatu:
1. Fundacja Itaka (250 godzin) - 1 osoba;
2. Fundacja Centrum Praw Kobiet, Warszawa, ul. Wilcza (80 godzin) - 1 osoba;
3. Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
„Pomost”, Warszawa, ul. Śreniawitów 4 (80 godzin) - 2 osoby;
4. Centrum Terapii Synergis, Warszawa, ul. Wernyhory 14/3 (240 godzin) - 1 osoba;
5. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, Oddział Psychiatrii
Wieku Rozwojowego (80 godzin) - 1 osoba;
6. Pracownia Testów Psychologicznych, APS (80 godzin) - 1 osoba.
Bilans praktyk
 W ramach Uczelni zaproponowano łącznie 102 miejsca do odbywania praktyk.
 Wykorzystano z tej puli 96 miejsc.
 Studenci korzystający z możliwości realizacji praktyk w trybie indywidualnym (32
osoby) - odbyli praktykę w 25 placówkach.
 W ramach wolontariatu zaliczono praktyki 7 osobom.
 Kilkoro studentów będzie zaliczało praktyki poza systemem USOS, ze względu na
spóźnione ( po 5.10) dostarczenie dokumentów.
Podsumowanie i wnioski z praktyk przeprowadzonych w roku akademickim 2011/2012
 Ogólne oceny dokonywane przez psychologów opiekujących się studentami APS są w
przeważającej części bardzo pozytywne, jedynie w kilku przypadkach sformułowano
w dziennikach praktyk lub w bezpośredniej rozmowie zastrzeżenia dotyczące małej
motywacji lub trudności adaptacyjnych praktykantów
 W jednej z placówek pojawiły się napięcie i konflikt między studentem i ordynatorem
Oddziału. Po rozmowie z osobami odbywającymi tam praktykę oraz omówieniu
zaistniałej sytuacji, uważam, że w przyszłym roku należy zrezygnować ze współpracy
z tą instytucją.
 W opinii studentów wysokim uznaniem cieszą się praktyki odbywane w następujących
placówkach: oddziały psychiatryczne w Szpitalu Bielańskim, Stowarzyszenie












„Pomost”, Stowarzyszenie „Integracja”, Centrum Zdrowia Dziecka oraz Modelowy
Ośrodek Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej dla Młodzieży w Zagórzu.
Współpraca Uczelni z ZOOZ Ochota nawiązana w okresie przedwakacyjnym 2012 r.
wymaga zmiany. Przekazywanie informacji między Dyrekcją ZOOZ a
wytypowanymi, podległymi placówkami okazało się mało efektywne, w jednej z
placówek dzień przed rozpoczęciem praktyk próbowano odwołać przybycie studentów
na staż. Dodatkowo – plan, który zakładał rotację studentów i przechodzenie przez
trzy miejsca: Poradnię Zdrowia Psychicznego, Oddział Dzienny Psychiatryczny i
Poradnię Odwykową prowadził do powierzchowności i pozorności odbywanej
praktyki. Ani pracownicy opiekujący się studentami, ani sami studenci nie czuli się
zbyt zaangażowani w pozyskiwanie doświadczeń. Lepszym rozwiązaniem byłoby
wykorzystanie np. tylko Oddziału Dziennego jako miejsca odbywania praktyk.
Problemem, który skomplikował rozplanowanie miejsc, było wycofanie się lekarzy ze
Szpitala Nowowiejskiego w maju b. r. z oferty zapewnienia praktyk.
Studenci specjalności klinicznej są bardzo zainteresowani pobytem i pozyskiwaniem
doświadczeń w specjalistycznych placówkach psychiatrycznych /szpitale, oddziały
psychiatryczne/
Dla studentów IV roku zadaniem, które rozlicza praktykę jest przeprowadzenie
wywiadu i opis przypadku. Ze względu na znaczne różnice w zakresie jakości
wykonania tego zadania warto byłoby wprowadzić rozliczenie praktyki na ocenę, a nie
jak dotychczas, na zaliczenie.
Studenci w trakcie wakacji pracują, wyjeżdżają na wymianę zagraniczną i spora grupa
osób wybierała inne miesiące zaliczania praktyk / lipiec, sierpień/. W niektórych
placówkach informowano mnie, że chętnie przyjmą studentów w miesiącach letnich.
Trudne jest wobec tego przeprowadzenie praktyk w „sztywnym” terminie
wrześniowym.
Podstawowy problem, który chciałabym przedstawić w sprawozdaniu dotyczy
możliwości pozyskiwania w przyszłości miejsc na praktyki w placówkach
atrakcyjnych pod względem jakości pracy klinicznej. Niestety większość szpitali
psychiatrycznych w Warszawie chętnie przyjmie studentów psychologii (o
specjalności klinicznej) na praktyki pod warunkiem uzyskania środków
finansowych za ich pobyt (przykładowa wycena miesięcznego stażu w Pruszkowie
– 350 zł od osoby). Dotychczas stosowana metoda poszukiwania miejsc na praktyki
opiera się na bezpośredniej znajomości osób zatrudnionych w danym miejscu oraz
osobistych prośbach opiekuna praktyk. Według mojego rozeznania będzie bardzo
trudne utrzymanie takiej strategii pozyskiwania miejsc na praktyki, zwłaszcza, że
corocznie pojawi się znaczna liczba studentów III i IV roku studiów dziennych i
zaocznych zobowiązanych do odbycia praktyki zawodowej. W chwili obecnej tylko w
Warszawie co najmniej 5 uczelni kształci studentów na kierunku psychologia, co
oznacza, że pokaźna liczba studentów musi mieć zapewnione miejsca do odbywania
praktyk. Przedstawiam ten problem do szerszego rozważenia – może należałoby w
budżecie uczelni zaplanować środki finansowe na opłacanie praktyk? Może, w
jakiejś dopuszczalnej prawnej formie, istnieje możliwość opłacania praktyk
przez studentów?

