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PROGRAM
PRAKTYK
STUDENCKICH

PROGRAM PRAKTYK PRZEZNACZONY DLA STUDENTÓW
OSTATNICH LAT STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH
JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH NA KIERUNKU
PSYCHOLOGIA. 



Pracownia Psychologiczna Relacja to

miejsce kompleksowych usług

psychologicznych świadczonych przez

najlepszych specjalistów z regionu.

Prowadzimy m.in. psychoterapię, terapię

dzieci i młodzieży, diagnozę i terapię

neuropsychologiczną, terapię uzależnień,

terapię par jak również wiele

tematycznych warsztatów rozwoju

osobistego oraz zajęć grupowych.

Działalność Ingeni obejmuje również takie

projekty jak Polski Psycholog SOS, czyli

wsparcie psychologiczne Polaków na

emigracji, oraz Psychopakiet -

ogólnopolski program wsparcia

psychologicznego pracowników firm oraz

ich bliskich. 

O NAS
Głównym celem praktyki jest zapoznanie

studenta ze specyfiką pracy psychologa w

różnych obszarach aktywności zawodowej 

i wyposażenie go w umiejętności

niezbędne do przyszłej samodzielnej pracy

na stanowisku psychologa. Praktyka ma

być dopełnieniem teoretycznej wiedzy,

którą student zdobył w toku studiów oraz

możliwością praktycznego jej

zastosowania. Ponadto dzięki praktyce

student może doskonalić swoje

umiejętności pracy w grupie, organizacji

czasu oraz uczyć się odpowiedzialności za

realizację powierzonych mu zadań, a co

najważniejsze praktycznie przestrzegać

zasad etyki zawodowej - na co kładziemy

szczególny nacisk. 

CEL



pomoc w planowaniu i realizowaniu projektów Pracowni

udział w warsztatach grupowych i zajęciach dla dzieci i młodzieży w roli

asystenta psychologa

udział w superwizjach 

tworzenie treści i materiałów psychoedukacyjnych na potrzeby realizacji

strategii marketingowej w mediach społecznościowych

współtworzenie autorskich materiałów dydaktycznych i szkoleniowych na

potrzeby realizacji projektów Pracowni

współpraca w zespole odpowiedzialnym za udzielanie pomoc

psychologicznej drogą mailową

współpraca z partnerami biznesowymi Pracowni

reprezentowanie Pracowni podczas wydarzeń zawodowych

pomoc w codziennym funkcjonowaniu pracowni (prace biurowe,

planowanie działań, archiwizowanie danych)

praca w realizacji projektu Psychopakiet - ogólnopolski system wsparcia

psychologicznego dla pracowników firm i ich bliskich

praca w realizacji projektu Polski Psycholog SOS - pomoc

psychologiczna dla Polaków mieszkających za granicą

 

PROGRAM

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA PO UZYSKANIU TYTUŁU
MAGISTRA PSYCHOLOGII. 

REALIZACJA PRAKTYK STUDENCKICH W PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ RELACJA 
 JEST BEZPŁATNA. 



Praktyki można realizować zarówno w

formie on-line, jak i stacjonarnej.

Pierwszeństwo w realizacji praktyk mają

osoby odbywające je w formie

stacjonarnej bądź mieszanej.  

FORMA

Student ma możliwość zrealizować

minimum 100h praktyk w okresie trwania

jednego semestru. Godziny praktyk są

uzgadniane i dostosowane w miarę

możliwości do potrzeb studenta i jego

dodatkowej aktywności zawodowej. 

RAMY CZASOWE

Przyjęcie studenta na praktyki odbywa się

na podstawie rekrutacji i zgłoszenia

przesłanego za pośrednictwem

Formularza Google. Student zostanie

poproszony o przesłanie CV oraz

przedstawienie obszaru psychologii,

którym się interesuje i kierunku w jakim w

przyszłości chce się rozwijać. Dzięki tej

informacji student będzie mógł, w miarę

możliwości, realizować praktykę w sposób

odpowiadający jego zainteresowaniom.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu 

z wybranymi studentami. 

ZGŁOSZENIE 

https://forms.gle/bhoxjcgBHDfNimNz7

