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Psychologia

Nauk spo+ecznych

Psychologia (80%)

Pedagogik a (10%),Filozofia (5%),Nauki Medyczne (5%)

Studia jednolite magisterskie

Ogolnoakademicki

Niestacjonarne

Psychologia Edukacyjna, Psychologia Kliniczna

300

5lat (10 semestrow)

Magister

.Nowa matura: Wyniki egzaminu maturalnego z jqzyka polskiego, z jqzyka
obceg o nowoZytne go or az jed n eg o z przedmiotow: b iolog ia, chem ia, fizyka
z astronomia, geografia, historia, matematyka, informatyka (poziom
podstawowy lub tozszerzony - cze56 pisemna).
Stara matura: Konkurs Swiadectw: Srednia ocen z jgzyka polskiego i

lnstytutu
teczQc t



jqzyka obcego nowoZytnego orazjednego przedmiotu wybranego z listy:

biologia, chemia, fizyka z astronomiq, geografia, historia, matematyka,
informatyka.
Matura miqdzynarodowa (lB): Kandydaci posiadajqcy dyplom matury
miqdzynarodowej (lnternational Baccalaureate) wydany przez Biuro lB w

,Genewie, przyjmowani sq na podstawie wymaganych dokumentow o ile
uzyskajq na egzaminie lB tqcznqsumq punktow przynajmniei28.

Efekty uczenia sig

Symbol efektu
kierunkowego

Kierunkowe efekty uczenia sig

WIEDZA

Ma wiedzq o przedmiocie

zainteresowania psychologii oraz o

relacji psychologii wobec innych nauk

spolecznych, humanistycznych,

przyrodniczych i medycznych, a w

szczegolnoSci wobec filozofii,

antropologii, socjologii, pedagogiki,

nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Ma wiedzq na temat historycznych i

wspolczesnych koncepcji

filozo'ficzny ch oraz ich powiqzafi z

psychologiq.

Ma wiedzq zzakresu teorii nauki i

zjawisk wystqpujqcych w zwiqzku ze

zmianami paradygmat6w naukowych.

Zna historig rozwoju psychologii jako

nauki oraz historig my6li

psychologicznej.

Ma wiedzq o metodologii

Odniesienie do efekt6w uczenia sig zgodnych z
Polska Ramq Kwalifikacji

Symbol
charakterystyk
uniwersalnych

I stopnial

Symbol charakterystyk
ll stopnia2

K WO1

K WO2

K WO3

P7-UW P7S-WG

P7 UW PTSW G

P7-UW P7S-WG

1 Zgodnie z zalqcznlkiem do ustawy z dnia22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U.

22016, poz.64)

2 Zgodnie z zal1cznikiern do rozporz4dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 14 listopada 2018 r. w
sprawie charakterystyk drugiego stopnia efekt6w uczenia sig dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy

Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 2218).



K WO4

K WOs

K WO6

K WO7

prowadzenia badah naukowYch w

psychologii i pedagogice. Ma wiedzq

o sposobach planowania i realizaqi

badah empirycznych oraz analizY

uzyskanych wynikow z

wykorzystaniem metod

statystycznych i psychometrycznych.

Ma rozszerzonqwiedzg w zakresie

teorii temperamentu i teorii

osobowoSci. Zna zalozenia teorii

osobowo6ci oraz roznice miqdzY

nimi.

Posiada wiedzq z zakresu

psychometrii. Wie w jaki sPos6b

dokonuje siq pomiaru wla6ciwoSci

psychiczny ch. Zna zasadY

konstruowania i adaptacji testow

psychologicznych. Zna sPosobY

okreSlania wlasnoSci

psychometrycznych narzqdzi

pomiarowych.

Ma rozszerzonq wiedzg zzakresu

psycholog i i proces6w poznaw czy ch.

Zna teorie uczenia sig i pamiqci oraz

rel acje miqdzy psychol og iq

poznawczq a neuronaukq i

kognitywistykq. Zna kierunki i

paradygmaty badah w zakresie

psychologii poznawczej.

Ma poglgbionq wiedzg w zakresie

psychologii rozwoju. Zna teorie i

modele rozwoju czlowieka oraz

wychowania, a tak2e badania

zwiqzane ztymi obszarami. Zna

specyfikq ro2nych faz rozwoju

czlowieka. Ma wiedzq o kryzysach

P7 UW

P7 UW

P7 UW

P7 UW

P7S

P7S WG

P7S WG

P7S

WG

WG



rozwojowych i wsPolczesnYch

metodach wsPierania rozwoju

czlowieka.

Posiada wiedzg z zakresu

psycholog ii spolecznei. Zna zwiqzek

psychologii sPolecznej z innYmi

naukami spolecznYmi. Ma wiedzq o

zjawiskach zwiqzanY ch ze

spolecznym dzialaniem czlowieka

jako jednostki oraz funkcjonowaniem

roZnych struktur spolecznych. Zna

teorie i ma wiedzq o PraktYcznYch

zastosowaniach wYnikow badaf

psychologii spolecznej.

Ma poglgbionq wiedzq dotYczqcq

zdrowia psychicznego. Zna modele

zdrowia oraz koncepcje wyjaSniajqce

powstawan ie zaburzen psychicznych.

Zna kryteri a rozpoznawa nia zaburzen

psychicznych. Ma wiedzq o

uwarunkowaniach biologicznYch,

psychologicznych, sPolecznYch i

ku lturowych zaburzen psych icznych.

Rozumie istotq funkcjonalno6ci i

dysfunkcjonalnoSci, harmonii i

dysharmonii, normy i patologii. Zna

relacjq migdzy psycholog i q zdrowia,

psychologiq klinicznq i psychiatriq.

Zna spoleczne i Prawne

uwarunkowania zwiqzane z oPiekq

psycholog i cznq i psychiatrycznq.

Ma uporzqdkowanq wiedzg o r62nYch

metodach udzielania Pomocy

psycholog i cznej. Zna zalo2enia i

zastosowania wYbranYch nurt6w

psychoterapii, interwencji kryzysowej,

P7 UW

P7 UW

P7S

P7S WG

WGK_WO8

K-WO9

P7_UWK_W1O P7S WG



K W11

psychoedukacji, poradnictwa i

rewalidacj i, terapii pedagog icznej.

Ma wiedzq o psychiatrycznych

metodach leczenia zaburzefi

psychicznych. Zna zasady

budowania kontaktu i relacji

pomagania w ro2nych kontekstach

spolecznych.

Ma wiedzq zzakresu

neu ropsycholog i i czlowieka. Zna

relacje migdzy aktywno6ciq

oSrodkowego ukladu nerwowego a

funkcjonowaniem emocjonalnym,

poznawczym i motory cznym

czlowieka. Zna metody badania

funkcji ukladu nerwowego oraz

pomiaru psychofizjologicznego.

Zna w sposob poglqbiony zasady i

wybrane metody prowadzenia

diag nozy psychologi cznej. Ma wiedzq

o roli metod ilo5ciowych i

jako6ciowych w diagnozie. Zna

wa rto56 d iag nostycznq ro2ny ch

metod kwestionariuszowych i

projekcyj ny ch. Zna system y

klasyf i kacj i zaburzen psych icznych.

Zna specyfikg diagnozy w roznych

kontekstach spotecznych i

instytucjonalnych.

Ma poszerzonqwiedzg z zakresu

psychologii emocji i motywacji. Zna

teorie emocji i motywacji oraz

biologiczne, psychologiczne,

spoleczne ikulturowe

uwarunkowania emocji i ekspresji

emocjonalnej. Rozumie zwiqzek

P7 UW

P7_UW

P7-UW

P7S_WG

P7S WG

P7S

K W12

K W13 WG



emocji i motywacji z Procesami

poznawczymi i zachowaniem.

K_W14 Posiada uporzqdkowanq wiedzq P7-UW P7S-WG

dotyczqcq etyki, a w szczegolnoSci P7S-WK

etyki zawodowej psychologa. Zna

standardy etyczne wykonYwanta

zawod u psychologa -pr aktyka or az

psychologa -badacza, okreSlone w

regulacjach krajowych i

zagranicznych. Ma wiedzg o

prawnych regulacjach dotyczqcych

zawodu psychologa w Polsce i Unii

Europejskiej, w zakresie ro2nych

specjalnoSci.

K_W15 Ma wiedzg zzakresu psychologii P7-UW P7S-WG

zarzadzania. Zna zastosowania P7S WK

wiedzy psychologicznej w

organizacjach i instytucjach.

UMTEJETNOSCT

K U01 Potrafi samodzielnie formulowac P7U U P7S UW

problemy i hipotezy badawcze w

jqzyku naukowym wla6ciwym

psychologii. Potrafi dokona6

operacjonalizacji hipotez, opracowac

clan badawczy adekwatny do

cadanego problemu oraz

crzeprowadzie samodzielnre r w

zespole badawczym badanta z

wykorzystaniem metod iloSciowych i

'ffi: :::': #H:: 
ae ana'izie

zastosowaniem metod statystyki

opisowej oraz statystycznel

K-u02 :#if:il:::'fi 
" 

wyszukiwac, p7u-u p7s-uw

analizowa6, ocenia6 i selekcjonowa6



K UO3

K_U04

K_UO5

K_U06

informacje z wykorzystaniem roZny ch

2r6del. Potrafi korzYstac z baz

danych literatury naukowej oraz

czylac ze zrozumieniem tekstY

naukowe w zakresie roznYch

specjalnoSci psychologicznych. Na

podstawie zebranYch informacji

potrafi sformuNowac krytyczne sqdy

stanowiqce podstawq badaf

wlasnych.

Potrafi redagowac tekstY naukowe

zawierajqce analizq literaturY

przedm iotu oraz Przedstawia6

wnioski zbadan wlasnYch w formie

pisemnej, z zachowaniem

standard6w edytorskich i

metodycznych wla6ciwYch dla

psychologii.

Potrafi zidentyfikowa6 i wyjaSni6 rolq

czynnik6w biologicznych majqcych

wplyw na funkcjonowanie czlowieka.

P7U U P7S UW

P7S UW

P7S UW

P7S_UW

P7U U

Ma umiejqtno66 prowadzenia P7U-U

dyskusji i przygotowywania wystqpieh

ustnych z wykorzystaniem

arg umentow merYtorYcznYch

opadych na badaniach i teoriach

psychologicznych. Potrafi

przedstawiac wlasne i cudze poglqdy

naukowe i dokonywac Podsumowai

aktualnego stanu wiedzY na danY

temat.

Potrafiwyja6nia6 ProblemY P7U-U

psychologiczne i pedagogiczne

odwolujqc siq do teorii i badah oraz

krytycznie ocenia6 Publikacje

popularno-naukowe i wiedzq



K-U07

K UO8

K UOg

K U1O

K U,11

potocznq. Potrafi przedstawic opinig

krytycznq wobec informacj i

medialnych dotyczqcych psychologii.

Potrafi zaplanowa6 i przeprowadzi6

proces diagnostyczny dziecka i osoby

doroslej z zastosowaniem wywiadu,

obserwacji oraz wybranych metod

kwestionariuszowych, testowych i

projekcyjnych. Potrafi dostosowa6

metody diagnostyczne do kontekstu

badania, krytycznie interpretowa6

uzyskane rezultaty, sporzqdzil,

pisemnq opiniq lub ekspertyzQ oraz

przekazacjq w formie zrozumialej dla

odbiorcy.

Potraf i scharakteryzow ac rozw oi

czlowieka na roznych etapach Zycia

oraz przeprowadzi6 diag nozq

rozwoju, okre5li6 jego prawidlowoS6 i

zaproponowa6 sposoby wsparcia

rozwoju.

Potrafi zaplanowa6 strateg iq

intenruencji adekwatnie do

konkretnego przypadku. Umie

zastosowa6 wybrane metody pomocy

psycholog i cznej oraz podej mowa6

dzialania w zakresie psychoedukacji i

promocji zdrowia.

Ma rozwiniqte umiejgtnoSci

interpersonalne. Potrafi nawiqzywa6

kontakt z osobami w roznych

kontekstach spolecznych, stosujqc

jgzyk dostosowany do rozmowcy.

Ma znajomo6c jqzyka angielskiego

lub innego jqzyka nowo2ytnego w

mowie i w piSmie, obejmujqcq

P7U U

P7U U

P7U U

P7U-U

P7S UW

P7S UK

P7S-UW

P7S UK

P7S UW

P7S UK

P7S_UW

P7S UK

P7U U P7S-UW



slownictwo specjalistyczne zakresie

psychologii zgodnie z wymaganiami

okreSlonymi dla poziomu 82+

Europejskiego Systemu Opisu

Ksztalcenia Jgzykoweg.

KOMPETENCJ E SPOI-ECZN E

K_K01 Prowadzqc dzialalno6c naukowq

uwzglgdnia jej etyczne i moralne

aspekty. Stosuje siq do zasad

wsp6lpracy w sPoleczno6ci

akademickiej.

K KO2

K KO3

K KO4

K_KO5

P7U-K

Rozumie potrzebg ciqglego rozwoju P7U-K

osobistego i zawodowego. Jest

otwarty na konsultacjq z innymi

psychologam i, pedago gami oraz

specjalistami innych dziedzin. Ma

gotowoS6 do korzystania z superwizji.

Jest gotowy do podejmowania P7U-K

indywidualnych i zespolowych

wyzwah zawodowych.

Jest gotowy do komunikowania siq i P7U-K

wspolpracy z otoczeniem, w tym z

osobami niebgdqcymi specjalistami w

zakresie psychologii oraz do

aktywnego uczestnictwa w grupach i

organizacjach realizujqcych dzialania

psychologiczne, edukacyjne i

wycnowawcze.

Dba o wlasne zdrowie psychiczne,

zachqca i motywuje do tego swoje

otoczenie. Inspiruje innych do

rozwoju. Uznaje warto6c pomocy

psychologicznej.

Ma Swiadomo56 ograniczeh jakie

wiq2q siq z badaniami

diagnostycznymi w psychologii i

P7U K

P7S KK

P7S_KK (M)

P7S-KR

P7S KK

P7S KR

K KO6 P7U K P7S KK



Sylwetka
absolwenta

pedagog ice oraz rozumie

konieczno6c posiadania uprawnief

do stosowania metod

psychometrycznych.

Absolwent studiow jednolitych magisterskich z zakresu psychologii,

bgdzie:

- dysponowal poglgbionq i rozszerzonq WIEDZA o charakterze

rinterdyscyplinarnym, obejmujqcq rczszezonq terminologig, teorie i

metodologig psychologii, co pozwoli mu na Swiadome uprawianie tej

',dziedziny wiedzy jako refleksji naukowej oraz jako praktyki zawodowej.

,Absolwent psychologii bqdzie posiada+ wiedzq z zaktesu: psychologii

ogolnej, metodologii badari psychologicznych, teorii osobowo6ci,:

rpsychometrii, poradnictwa psychologicznego, zasad komunikowania siQ

,indywidualnego i spolecznego oraz psychoterapii, psychoprofilaktyki,

psychologii klinicznej, spo{ecznej, wychowawczej, edukacyjnej, rodziny i

standardow konstruowania metod diagnostyki psychologicznej

,metodami diagnostyki psychologicznej w roznych obszarach pracy

:psychologa (szkolnictwo, ochrona zdrowia, o6rodki penitencjarne,

zaklady pracy, stuzby wojskowe i policyjne, marketing, reklama, media);

ibgdzie posiadal umieiqtnoSc prowadzenia badafi naukowych (ze

szczeg6lnym uwzglgdnieniem badan typu action-research), pracy w

zespole i kierowania zespolem, formulowania i wyraZania wlasnych

poglqdow i idei w waZnych sprawach spolecznych i Swiatopoglqdowych

cechujqcych sig niezalehnoSciq my5lenia; integrowania wiedzy z rolnych

dyscyplin humanistycznych i spolecznych oraz stosowania jej w

nietypowych sytuacjach profesjonalnych; absolwent psychologii bqdzie

rprzygotowany do udzielania pomocy psychologicznq w sytuacjach

,trudnych, zapobieganiu i korekcji przejawow patologii spolecznej, a takhe

profilaktyki i prewencji spotecznej oraz resocjalizacji w warunkach

zinstytucjonalizowanych. W obszarze ochrony zdrowia absolwent

przygotowywany bqdzie do samodzielnego diagnozowania i podstawowej

10



terapii zaburzen zachowania ludzkiego oraz do wspolpracy w

zakresie ze specjalistami innych dziedzin.

- cechowal sig KOMPETENCJAMI SPOLECZNYMI: wra2liwo5ci na

,problemy swoich klient6w: dzieci, mlodzie?y i dorostych; bgdzie

przygotowany do wykorzystywania mechanizmow psychospolecznych w

, organizacji skutecznego zarzqdzania zespotami ludzkimi, prowadzenia

negocjacji i mediacji w roznych typach konfliktow organizacyjnych i

interpersonalnych, badania rynku, postaw konsumenckich i innych

psychologicznych aspekt6w funkcjonowania 2ycia spolecznego,

prowadzenia szkolefi i trening6w pracowniczych.

tym

W trakcie jednolitych studiow magisterskich

rstudent bqdzie m69l uzyskac specjalnoSc

: edukacyjnej i/lub psychologii klinicznej.

na

W

kierunku psychologia

zakresie psychologii

Uzyskiwane
kwalifikacje

oraz uprawnrenta
zawodowe

Absolwenta kierunku psychologia cechuje rzetelne przygotowanie

teoretyczne o charakterze interdyscyplinarnym. Posiadana

u porzqd kowa n a wiedza u mozl iwi mu zrozumien ie spoleczn o-ku ltu rowego

kontekstu ludzkich zachowan oraz edukacji. W zakresie studiowanego

kierunku absolwent wykazuje sig pogtqbionq wiedzq na temat teorii i

koncepcji filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych oraz nauk

medycznych. Ma uporzqdkowanq i poglgbionq wiedzg z zakresu:

wspierania mozliwo6ci rozwojowych dziecka, diagnozowania i

.interpretacji danych diagnostycznych i konstruowania programow

profilaktycznych.. Posiadac bgdzie ponadto poszerzonq wiedzg na temat

, krytycznego i refleksyjnego projektowania kariery zawodowej psychologa.

I Absolwent posiada umiejqtno5ci praktyczne pozwalajqce na

rzetelnq ocene autorskich projektow badawczych i terapeutycznych.

Potrafi integrowa6 wiedzg z roZnych dyscyplin naukowych i sprawnie

poslugiwac siQ niq w postgpowaniu diagnostycznym. Wykorzystujqc

metody heurystyczne w sposob tw6rczy planuje wlasny rozwoj osobowy.

i Absolwent jest wrazliwy do samodzielnego rozwiqzywania

11



iproblemow zwiqzanych z funkcjonowaniem w charakterze psychologa.

iJest przygotowany do pelnienia funkcji inicjatora i koordynatora 2ycia'
I

ispolecznego; aktywizowania Srodowiska rodzinnego i lokalnego r

iwychowank6w. Jest obiektywny w ocenie wtasnej osoby i Swiadomy,

" 

znaczenia swojego rozwoj u osobowego.

i Absolwent otrzymuje tytut zawodowy magistra psychologii.

I iAbsolwent ma mozliwo56l Dostep 
i

i do dalszych illl stopnia i / lub studi6w podyplomowych.
i studi6w I

, Jednostka naukowo-dydaktyczna wla6ciwa i Instytut psychologii: merytorycznie dla tych studi6w

podjqcia studi6w

l2



Zalaczniknr 3
do Zarzqdzenia Nr RD/2.0201 -312020

Prorektora ds. Ksztalcenia

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
NIESTACJONARNE

KIERUNEK: PSYCHOLOGIA

PLAN STUDIOW W UKLADZIE SEMESTRALNYM

Semestr I

Zajqcia dydaktyczne - obl i gatoryj ne

nazwa Kursu

godziny kontaktowe

Et- punkty
ECTS

W

zajq6,w grupach m
!o
It)-
='(o

-0)
No
3A K L S P

Wprowadzenie do filozofii 15 15 z 3

Wprowadzenie do psychologii 20 20 40 E o

Biomedyczne podstawy zachowafl ludzkich 25 25 E 3

Podstawy metodologii badah psychologicznych 20 20 40 E 6

Wprowadzenie do biopsychologii 20 20 40 E 6

Socjologia og6lna 20 20 z 2

Wprowadzenie do pedagogiki 30 30 z 2

Pierwsza pomoc 15 15 Z 2

150 60 15 15 225 30

Pozostale zlqcia

rodzlzajqc godz.
punkty
ECTS

BHP 4

Szkolenie biblioteczne 2



Semestr ll

Zajqcia dyd a ktyczne - obli g atoryj ne

Kursy do wyboru

nazwa Kursu

godziny kontaktowe

Et- punkty
ECTS

W

zajqc w grupach m:o
0)-
='(o

0)
No
3A K L S P

M6zgowe mechanizmy funkcj i umyslowych 20 20 40 E h

Historia mySli psychologicznej 20 20 E 3

Psychologia proces6w poznawczych 20 20 40 E o

Psychologia emocji i motywacji 20 10 30 E 5

Ochrona wlasnoSci intelektualnei 15 15 z 1

Logika 20 20 zo 2

Podstawy statystyki w badaniach
psychologicznych 10 20 30 zo 4

90 70 20 15 195 28

nazwa Kursu

godziny kontaktowe

E
t-

punkty
ECTS

W

zajqc w grupach m
o
0)

='

d
No
3A K L S P

Jgzyk obcy 18 12 30 z 2

18 12 2



Semestr lll

Zalqcia dydaktyczne - obl i gatoryj ne

Kursy do wyboru

nazwa Kursu

godziny kontaktowe

Et-
punk

ty
ECT

SW

zlqcw grupach m
o
0)

='

d
No
3A K L S P

Psychologia rozwojowa dzieci i mlodzie2y 20 20 40 E 6

Klasyczne teorie osobowoSci 20 10 30 E 4

Pamigc i uczenie siq 20 10 30 E 5

Psychologia spoleczna 20 20 40 E 6

Psychologia zdrowia 20 10 30 zo 4

Psychologia tw6rczo6ci 20 20 z ?

140 70 210 28

NAZWA KUTSU

godziny kontaktowe

E punkty
ECTS

W

zajgc w grupach m
I

o-
0)-
='tc

o)
N
o
3A K L S P

Jqzyk obcy 25 25 z 2

25 25 2



Semestr lV

Zajgcia dyda ktyczne - obl i gato ryj ne

nazwa Kursu

godziny kontaktowe

E
t-

punkty
ECTS

W

zajgc w grupach m
6-
0)

='(o

0)
No
3A K L S P

Psychologia rozwoju czlowieka doroslego 20 20 40 E 6

Edukacja emocjonalna '10 10 20 z 2

Psychopatologia 20 20 40 E 6

Wsoolczesne teorie osobowo6ci 20 10 30 E 4

Psychologia komunikacji 10 10 20 z 2

Psycholog i a ro1nic indywidualnych 20 20 40 E 6

100 90 190 26

Kursy do wyboru

nazwa Kursu

godziny kontaktowe
E
t-

punkty
ECTS

W

zajqc w grupach rfl
Io
g)
-
5'(o

1
0)
No
3A K L S P

Jgzyk obcy 25 25 z 2

25 25 2

Kursy do wyboru

nazwa Kursu

godziny kontaktowe

Et- punkty
ECTS

W

zlqcw grupach m
Io
0)-
='(o

n
A)
No
3A K L S P

2 wyklady og6lnouczelniane
w jgzyku polskim LUB 1 wyklad
og6lnouczelniany w jgzyku obcym

30/
15

30/
15

z 2

30/
15

30/
15

2



Semestr V

Zajqcia dydaktyczne - obl ig atoryj ne

Kursy do wyboru

nazwa Kursu

godziny kontaktowe

Et- punkty
ECTS

W

zai1qcw grupach m
!o
0)
a

='

a
0)
No
3A K L S P

Diag noza psychologi czna A 20 10 30 E 6

Pomoc psychologiczna dziedom i mlodziezy 10 10 20 z 4

Psychologia kliniczna dzieci i mlodzie?y 20 10 30 E 5

Podstawy neuropsychologii 20 20 E 3

Psycholog ia m iqdzykulturowa 20 10 30 E 4

Psychologia narracyjna w teorii i praktyce
psychologicznej 20 10 30 z 4

110 50 160 26

nazwa kursu

godziny kontaktowe

E
t-

punkty
ECTS

W

zlgc w grupach m
o
0)-f
t3

-ot
No
3A K L S P

Jgzyk obcy 30 30 E 4

?n 4



Semestr Vl

Zajqcia dyda ktyczne - obl i gatoryj ne

Kursy do wyboru

nazwa Kursu

godziny kontaktowe

Et- punkty
ECTS

W

zlgcw grupach m
6-
0)

=
o

-0)
No
3A K L S P

Diagnoza psycholog i czna B 10 20 30 E b

Pomoc psychologiczna doroslym 10 10 20 z 4

Psycholog ia kliniczna doroslych 20 10 30 E

Stres i mechanizmy radzenia sobie z nim 20 20 z 4

Etyka zawodu psychologa 20 10 30 E 4

Negocjacje imediacje 30 15 45 z 4

110 65 175 27

nazwa kursu

godziny kontaktowe

Et- punkty
ECTS

W

zajqc w grupach m
J-
o
o)-
=':o

0)
No
3A K L S P

Jqzyk obcy dla celow akademickich (B2+; 15 15 zo 1

15 15 1

Praktyki zawodowe

nazwa praktyki gooz. tyg
forma

zaliczenia
punkty
ECTS

Praktyka zawodowa ciqgla 40 z z z

2



Semestr Vll

Zajgcia dydaktyczne - obl i gatoryj ne

Kursy do wYboru

godziny kontaktowe

Et- punkty
ECTSnazwa kursu

W

zajg6 w gruPacn m
o
0)

='

0)
No
3A K L S P

20 10 30 E 5

20 10 30 zo 5

40 20 60 10

nazwa Kursu

Seminarium magisterskie A

godzinY kontaktowe
E
t-

punktY
ECTS

W

zajqcw gruPach m
!o
0)

=(o

0)
No
3K L S P

10 10 Z 5

10 10

Moduly sPecjalno5ci do wYboru

Psychologia kliniczna

Psychologia edukacYjna



Semestr Vlll

Zajqcia dyda ktyczne - obl i gatoryj ne

Kursy do wyboru

Moduly specjalnoSci do wyboru

nazwa Kursu

godziny kontaktowe

Et- punkty
ECTS

W

zajqcw grupach m
!o
0)

='a

-o)
No
3A K L S P

Psych o I o g i a uzale2nien 20 10 30 E 5

Zaawansowane analizy statystyczne w
badaniach psycholog icznych 30 30 zo 2

20 10 30 60 7

nazwa Kursu

godziny kontaktowe

E
t-

punkty
ECTS

W

zajqc w grupach m
Io
0)-
='(o

d
No
3A K L S P

Seminarium magisterskie A 20 20 z 5

20 ZU

Nazwa modulu Punkty
ECTS

Psychologia kliniczna 15

Psycholog ia edukacyj na 15

Praktyki zawodowe

nazwa praktyki go0z. tyg
forma

zaliczenia
punkty
ECTS

Praktyka zawodowa nieciqgla 60 J z ?



Semestr lX

Zajqcia dydaktyczne - obl ig atoryj ne

Kursy do wyboru

Moduly specjalno5ci do wyboru

nazwa Kursu

godziny kontaktowe

Et- punkty
ECTS

W

zajg6 w grupach m
Iit

0)-f.
o

0)
No

A K L S P

Psychologia pozytywna 20 10 30 E 5

Praca z grupE 10 20 30 z 5

30 10 20 60 10

nazwa Kursu

godziny kontaktowe

E
t-

punkty
ECTS

W

zajqc w grupach m
6-
0)
a

=':rc

0)
No

A K L S P

Seminarium magisterskie B 20 20 z 5

20 20 5

Nazwa moduNu
Punkty
ECTS

Psychologia kliniczna 15

Psychologia edukacyjna 15



Semestr X

Zajqcia dyda ktyczne - obl i g atoryj ne

nazwa kursu

godziny kontaktowe

El- punkty
ECTS

W

zajqc w grupach m
I

6-
0)
f

3c

-0)
No
3A K I S P

Arteterapia 10 10 20 z 5

Etyka pracy z rodzinq 20 10 30 z 5

30 20 50 10

Kursy do wyboru

nazwa Kursu

godziny kontaktowe

E punkty
ECTS

W

zajQc w grupacn m
!o
0)

='
:rc

-0)
No
3A K L S P

Seminarrum magisterskie B 10 10 z 2

10 '10 z

Moduly specjalno6ci do wYboru

Nazwa modulu
punkty
ECTS

Psychologia kliniczna 15

Psycholog ia edukacyjna 15

Egzamin dyplomowy

Tematyka
Punkty
ECTS

Wiedza i umiejgtno$ci z kierunku psychologii; wiedza i umiejqtnoSci z zakresu psychologii

edukacyjnej; wiedza i umiejgtnoSci z zakresu psychologii klinicznej, kompetencje dotyczqce

metod badah psvcholoqicznvch.
3

10



I nformacje uzu peln iajqce

praktyki zawodowe psychologiczne

sem. nazwa praktyki
(rodzaj izakres oraz miejsce realizacji) tyg

godziny zajqc
z ucz.lwych.

termin isystem
realizacji praktyki

razem prow.

VI

Praktyka zawodowa ciqgla
(miejsce realizaqi Szpital im. Kopernika w
Krakowie, MCPU w Krakowie, Szkola Specjalna ul.
Szujskiego w Krakowie, Przedszkole Maltariskie w
Krakowie, Centrum Plac6wek Opiekur'rczo-
Wychowawczych ul. Parkowa w Krakowie)

2 40 marzec

VI Praktyka zawodowa nieciqgla (indywidualna) 3 60 Vlll semestr

100

11



Zalqcznik Nr 5 Zarzqdzenia Nr RD/2.0201-3/2020

PROGRAM SPECJALNOSCI

T-------- .. - 
-'--.-

I

I zatwierdzony przez Radg Inst PEDAGOGICZNY I

tiii'

J rrrd 
c' 

I. INSTYTUTP 
i
I,

i Nazwa specjalnosci Psychologia edukacyjna
L_-___.-_,._

i--
I

i Liczba pu
i.-_*_ _.___,-

Uzys kiwa ne kwa I ifi ka qe oraz u p rawn ien ia zawod owe :

: - --Sp*Jatiose i- iur.titu-psycholoGii-ea"r.icviftt -Jt<ieiowilt__ jest--do:-osou

zainteresowanych psychologi4 w szeroko rozumianej edukacji tzn.: oSwiacie, szkole,

instytucjach kultury jak r6wnie2 w szeroko rozumianym Srodowisku spolecznym oraz do pracy

profilaktycznej z dziefmr, rrftodziezq i osobami doroslymi. SpecjalnoSd przygotowuje

absolwenta do pracy edukacyjnej na wszystkich etapach Lycia czlowieka, do organizowania,

wspomaganra, diagnozowania i monitorowania rozwoju czlowieka poprzez edukacjg, wyboru i
planowania rozwoju zawodowego, d takZe podejmowania roanych dzialah interwencyjnych.

Psycholog o specjalnoSci edukacyjnej bgdzie posiadal wiedzg z obszarupedagogiki i dydaktyki

og6lnej, funkcjonowania jednostek o5wiatowych jak r6wnie2 bgdzie znal podstawowe nurty i
teorie wychowania. Posiadan a wiedza dotyczqca mechanizmow wychowania, ksztalcenia i
rozwoju umyslowego czlowieka pozwoli na rozwinigcie umiejgtnoSci w zakresie projektowania

dzia\ah edukacyjnych na wszystkich etapach Zycia czNowieka wynikaj4cych ze specjalnych

pottzeb edukacyjnych oraz szczegolnych uzdolnief uczni6w i os6b doroslych. Dodatkow4

kompetencj4 absolwenta tej specjalno6ci b9d4 kwalifikacje do pracy w jednostkach

oSwiatowych.

Absolwent posi4dzie umiejgtnoSl l4czenia wiedzy psychologicznej i pedagogicznej

i z aktywnoSci4 praktycznE, realizowan4 w r6znorodnych instytucjach edukacyjnych, opiekuriczo-

13



*yali"fi;C;t;h i*Ga"aj;ii'iiijiiii ora' ,ajlqorrmi waiJztatowy*i i l.t"p."tvCrnv*i.-i'i
Umiejgtno6ci wyposaZ4 absolwenta w praktyczny warsztat pracy z dziecmi, mlodzie?q i

zagroaonymi niedostosowaniem spolecznym oraz z dziecmi i mLodzie?E i,

o szczegolnych potrzebach edukacyjnych. Ponadto absolwent tej specjalnoSci nabgdzie wiedzE i 
1

umiejgtnoSci w zakresie metod wspierania czlowieka w rozwoju i doskonaleniu zawodowym i

oraz kompetencje ksztaltowania Sciezki zawodowej i strategii wyboru zawodu oraz uzyska 
i

hczne kwalifikacje, kt6re pozwol4 mu na podjgcie praay w charakterze psychologa szkolnego,

coacha i trenera.

Absolwent specjalnoSci jest przygotowany do diagnozowania zaburzen w podstawowym

zakresie oraz podejmowania dzialalno(;ci terapeutycznej, dysponuje wiedzq na temat

jakoSciowych oraz iloSciowych kryteri6w zdrowia w aspektach psycho-bio-spolecznym.

Absolwent tej specjalnoSci posiada umiejEtnoSd identyfikowania i monitorowania przyczyn I

nastgpstw wskaznik6w zdrowia w wymienionych aspektach.

Psycholog ze specjalnoSci4 psychologia edukacyjna posiada nastgpuj4ce kompetencje i

umiejgtnoSci polegaj4ce na: tworzeniu program6w edukacji zdrowotnej w celu modyfikowania

stylu Zycia w kierunku rozwoju i ochrony zdrowra, rozpoznawaniu psychospolecznych

czynnik6w ryzykai czynnik6w ochraniaj4cychprzedzabtrzenrami zachowania,ze szczeg6lnym

uwzglgdnieniem wptrywu Srodowiska rodzinnego na aktywnoS6 cztowieka, tworzeniu

specjalistycznych program6w profilaktycznych w zakresie przeciwdzialanra zachowaniom

dewiacyjnym w kontek6cie czynnik6w ryzyka i czynnikow ochraniaj4cych przed

destrukcyjnymi zachowaniami - m. in. program6w og6lnospolecznych (w Srodkach masowego

przekazu), lokalnych, r6wieSniczych, rodzinnych, szkolnych, ujawnianiu os6b o najwylszym

ryzyku zaburzen w funkcjonowaniu somatycznym, psychicznym i/lub spolecznym,

specjalistycznym wspieraniu jednostek z grup wysokiego ryzyka zaburzeh w zachowaniu,

prowadzeniu poradnictwa psychologicznego os6b, u kt6rych wystgpuj4 problemy o charakterze

somatycznym i/lub psychicznym, konstruowaniu autorskich narzgdzi do pracy resocjalizacyjnej

o s6b, kt6re naruszaj q obowi4zuj 4ce nonny spoleczne.

Ponadto absolwent posiada umiejgtno6ci przeprowadzanra diagnozy t udzielania porad w

zakresie wyboru zawodu lub preorientacji zawodowej w przypadku os6b doroslych, potrafi

prowadzid szkolenia orM poradnictwo dla os6b bezrobotnych, prowadzenia trening6w

psychoedukacyjnych w r62nych grupach wiekowych (z uwzglEdnieniem ich specyfikr oraz

przebiegu procesu grupowego), wspieranra nauczycieli w planowaniu procesu nauczanra I

wychowan ia, a takhe w r ozwi4zywania problem6w wychowaw czy ch i sytuac j i kryzysowych.

I4



- Ab;"i*"r,ci t.: specjarizaiji -iii:di:q 
""ji2qs.i.;*: 

iuii"o"i."i" w ;tk"dali l

podstawowych, gimnazjalnychi ponadgimnazialnych na etatach psycholog6w szkolnych lub
:

pedagog6w szkolnych, w przedszkolach na etatach psycholog6w' w publicznych i i

niepublicznych poradniach psychologiczno-p edagogicznych (zajmuj4 si9 tam diagnostykq otaz

pomoc4 psychologi cznq) oraz osrodkach zajmujqcych sig pomoc4 psychologiczn4 dla dzieci'

m\o dzieZy i ro dzic6w oraz p sychoprofilaktyk4'

Ponadto psychologowie jako specjaliSci w zakresie edukacji' s4 dobrymi kandydatami do

pracy dla:

o plac6wek oswiatowych (szk6l, przedszkoli, zlobk6w itp') - jako psycholog

szkolnY, PsYcholog nauczYciel

w oSrodka ch dorcdztwa zawodowego, biznesie; - jako psycholog, doradca

zawodowy

plac6wek terapettycznych, resocjalizacyjnych i opiekut'rczo - resocjahzacyinych;

- jako psycholog teraPeuta

instl.tucji uprawnionych do ptowadzania postgpowania mediacyjnego; - jako

psycholog mediator

schronisk dla nieletnich i za?adow poprawczych; - jako psycholog

wychowawca

o wymiaru sprawiedliwoSci (s4du) - jako biegly psycholog

Efekty uczenia si g dla sp ecj alno Sci P sycholo gia edukacyj na

SE WOl
SE WO2

SE WO3

SE, WO4

SE WO5

SE WO6

SE WO7

SE, WO8

SE WO9

sE w010

SE UO1

WIEDZA
' Zi| Uius,y oine- i wsp ol c ze sne te ori e ro zwoj u dzie ci i mlo dzie7y .

Ma wiedzg na temat r ozny chform wspo magania rozwoj u dzieci i mhodzie?y'

Znar62neformywspomaganiarozwojuczlowiekadorostego.
Znametody diagnoiy i pracy z dzieckiem o zr61nicowanych potrzebach

edukacyjnych.
P o si ada wi edz g do ty c z4c 4 niep ow o dzen szko lnych ucznia'

Znametodyiformypracypsychologawplac6wkachedrrkacyjnych.
MawiedzgnatematkreatywnoSciisposobowjejrozwijania.
zna metody i formy pruiy z uczniem ze specyficznymi trudnosciami w uczeniu

sig.

Ma wiedzg na temat oddzialywat'r edukacyjno- terapeutycznych w plac6wkach

edukacyjnych.
Ma wiedzg na temat zald'6cen i zaburzeh rozwoju'

UMIEJDTNOSCI
Potraf,r rozpozna| oznaki zald6ceni zabutzenw rozwoju oraz dobta6 spos6b

udzielania wsParcia. 
15



SE U02 Rozumie kontekst trudno5ci szkolnych.
SE_U03 Potrafi zidentyf,rkowai formy wspomagania rozwoju spolecznego i emocjonalnego

uczma.
SE U04 Rozumie zastosowanie metod coachingowych w edukacji.
SE_U05 Potrafi zaplanowad proces wspierania rozwoju ucznia.
SE_U06 Potrafi zaplanowai pracg diagnostyczno- terapeutycznqw plac6wkach

oSwiatowych.
SE_U07 Potraf,r rozpoznac czynniki wplywaj4ce na rozw6j.

KOMPETENCJE SPOI,ECZNE
SE _K01 Ma podmiotowe podejScie do os6b korzystaj4cych z pomocy diagnostyczno-

terapeutycznej.
SE _K02 Potrafi komunikowai i wyjaSnia6 wyniki badari psychologicznychdzieciom i

rodzicom.
SE _K03 Posiada kompetencje potrzebne do wsp6lpracy w zespole.
SE _K04 Rozumie koniecznoS6 dalszego ksztalcenia w zawodzie psychologa edukacyjnego.
SE _K05 Docenia znaczenie oddziaNywahwspieraj4cychrozw6j.
SE _K06 Rozumie wagg dbania o wlasne zdrowie psychiczne.

Formy sprawdzania efekt6w uczenia siQ

P9=G'F -fis'xH'qFxExi;qE fi" 2 E3 q,s .is nx EE FE F5 E-s gg $ Ag F sA E

'i t.E'N o . S E
XXX

XXX
XXX
XXXX

XXX
XX

w01
w02
w03
w04
w05

w06

WO7 X

WO8 X

WOg X

W1O X

u01

X rX

XXX
XXX

XXX
XX

UO2 X

UO3 X

UO4 X

UOs X

UO6XX
UOTXX
KOlXX
KO2XXX

XXX

XX

XX

X

t6



K03

K04

K05

K06

X

X

X

X

X

X

pieczqd i podpis Dyrektord

t7



Zalacznik Nr 6 do Zarzadzenia Nr RDIZ.0201-3/2020

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
KIERUNEK: PSYGHOLOGIA

PLAN SPECJALNOSCI

... Psychologia edukacyjna.......
(nazwa specjalnoSci)

Semestr Vll

Semestr Vlll

Zajqcia dydaktyczne

nazwa kursu

godziny kontaktowe

E
t-

punkty
ECTS

W

zajqc w grupach m:o
0)-
='

0)
No

A K L S P

Zaburzenia i zakl6cenia rozwoiu dziecka 20 10 30 E o

Coaching w edukacji 20 10 E

Formy reprezentacji poznawczej w aktywnoSci
dzieciecei

20 10 Z 4

60 on 15

Zajqcia dydaktyczne

nazwa Kursu

godziny kontaktowe

E
t-

punkty
ECTS

W

zaJQc w grupacn mTo
0)-
='

-0)
No
3A K L S P

Stymulowanie rozwoju dziecka do dojrzatoSci
szkolnei

20 10 z

Specjalne potrzeby edukacyjne uczni6w 20 10 JU E 5

Psychologia muzyki w edukacji zv 10 ?n E

60 30 90 4F



Semestr lX

Semestr X

Zajqcia dydaktyczne

nazwa kursu

godziny kontaktowe

E
I-

punkty
ECTS

W

zEgcw grupach m
J-o
o,

='3C

a
0)
No

A K L S P

Wspomaganie rozwoju dzieci i mlodzie2y 20 zv 40 E

Psychologia rozwoju moralnego 20 10 30 z 5

Drama w rozwijaniu umiejqtnoSci spotecznych '10 10 z 4

40 40 80 15

Zajqcia dydaktyczne

nazwa Kursu

godziny kontaktowe

E
t-

punkty
ECTS

W

zajqc w grupach m
o
0)-f.
3C

-(D
No
3A K L S P

Wspomaganie rozwoju czlowieka w biegu zycia 20 20 40 E

Metodyka pracy psychologa szkolnego 20 ZU 40 E

Psychologia kreatywno5ci w edukacji 20 10 30 Z 4

60 50 110 15



Zalacznik Nr 5 Zarzadzenia Nr RDIZ.0201-3/2020

PROGRAM SPECJALNOSGI

zatwierdzony pzez Radq

18.06.2020

Inst PEDAGOGIcZNY
kacji Narodowel

INSTYTUT PSYCHOLOGTI
30.084 Krak6w, ul. Ppdchorqirych Z

Nazwa modulu
specjalnosc Psychologia kliniczna

1 ticzOa punkt6w ECTS

Uzyskiwa ne kwa I if ika qe or az u p rawn ie n ia zawod owe :

nusoiwenfiilAi6# ily"ttoiogi.rnych ze specjalnoSciq t tauoiiu-prv.toiogii t iitiC^ei 
I

posiada gruntown4 znajomoSci4 metodologicznych podstaw diagnostyki psychologicznej w tej

specjalnoSci, tzn. kompetentnym korzystaniem z gotowych narugdzi diagnostycznych oraz

umiejgtnoSci4 samodzielnego konstruowania nowych narzgdzi pomiarowych, poprawnych pod

wzglgdem psychometrycznym. Wazna jest umiejgtnoSi interpretacji rozwoju r zaburzeh

osobowoSci oraz og6lnie tozpoznawania postaci zaburzen utrudniaj4cych prawidlowy rozw6j i

funkcjonowanie.

Absolwent tej specjalnoSci posiada wiedzg i umiejgtnoSci praktyczne z zal<resu'.

psychologii klinicznej os6b na przestrzeni calego Zycia (doroslych, rrtodzieIy i dzieci),

neuropsychologii, osobowoSci zdrowej i patologicznej, diagnostyki, mechanizm6w powstawania

zaburzen o charakterze psychicznym, neurologiczlym i somatycznym, psychoprofilaktyki i

promocji zdrowia, standard6w sporuqdzania opinii psychologicznych dla r62nych specjalist6w i

plac6wek (poradni pedagogiczne - psychologicznych, orzecznictwa psychologiczno- s4dowego

w sprawach karnych i cywilnych, plac6wek rehabilitacyjnych, zaburzenia neuropsychologiczne

itp.), form pomocy psychologicznej (interwencji kryzysowej, terapii podtrzymuj4cej, terapii

zorientowanej na rozw6j, terapii zaburzen, ale takle wsparcia psychologicznego, zasad

i poradnictwa psychologicznego).
i _-__

-60
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I Absolwent specjalnoSci psychologia kliniczna posiada podstawowe kompetencje i

diagnostyczno-terapeutyczne odnoSnie: normy i patologii wedlug obowi4zuj4cych system6w

klasyfikacyjnych ICD-10 i DSM-V, m. in. zaburzeh osobowoSci, zablurzett psychicznych,

zaburzen psychosomatycznych, zaburzef neuropsychologicznych (afazja, amnezja, apraksja,

agnozja), pro ce s 6w otgpiennych (funkcj i zachow anych i utraconych).

SpecjalnoSc przygotowuje do pracy na stanowisku psychologa kliniczrrego, diagnosty i

terapeuty. Absolwent bgdzie przygotowany do prowadzenia dragnozy psychologicznej,

stosowania niekt6rych form pomocy psychologicznej w plac6wkach leczenra zaburzen

psychicznych, oddzialach neurologicznych, oddzialach pedratrycznych, szpitalach og6lnych i

sp e cj al i sty c zny ch, p I ac 6 wkach I e cze ni a uzaleZnien.

Bgdzie posiadat profesjonalne przygotowanie do tworzenia i udzialu w projektach

zajmujqcych sig profilaktyk4 i promocj4 zdrowia. Bgdzie przygotowany do podejmowania

szkolenia specjalizacyjnego z zal<resu psychologii klinicznej, osobowoSci i psychoterapii oraz do

podejmowania Wzwan badawczych \M tym zakresie i moZliwoSci podjgcia studi6w

doktoranckich. Wiedza i umiejgtnoSci nabye w procesie ksztalcenia, pozwol4 absolwentom

pracowa6 w r6znych instytucjach i gabinetach, np;: poradniach dla dzieci, rrtodzie?y i doroslych

(psychologiczno-pedagogicznych, poradniach dla os6b uzaleZnionych od substancji

psychoaktywnych, poradniach seksuologicznych, rodzinnych, medycznych) prowadzqc

dzialalnoi(,konsultacyjnq,dorudcz4,interwency jnq,terapeutyczn4w:

o gabinetach prywatnych prowadz4cych praktykg psychologiczn4 i

p sychoterap euty cznq - j ako p sychol o g terapeuta

o szpitalach i klinikach lecz4cych osoby chore na choroby somatyczne,

neurologiczne i psychiczne - jako psycholog kliniczny;

o oSrodkach rehabilitacji i opieki nad chorymi z chorobami przewleklymi;

o oSrodkach leczniczo-opiekufrczych dla os6b w podeszlym wieku;

o zespolach zajmuj4cych sig promocj4 zdrowia (szkola, praca, instytucje

pomagaj4ce osobom w podeszlym wieku, poradnie - jako psycholog profilaktyk;

o zespolach samorz4dolyych i rzqdov'rych odpowiedzialnych za politykg zdrowotnq

i dzialania w sytuacjach kryzysolyych;

o uczelniach wylszych i zespolach naukowych, zajmuj4c sig dydaktykq i badaniami

klinicznymt z zaI<resu psychologii zdrowia i choroby oraz osobowoSci.- jako

psycholog, dydaktyk / naukowiec

T9



Efekty uczenia siq dla specjalnosci Psychologia kliniczna

SK WOl

SK WO2

SK WO3

SK WO4

SK WO5

SK WO6

SK WO7

SK WO8

SK WO9

sK w010

SK UOl

SK UO2

SK UO3

SK UO4

SK UO5

SK UO6

SK UO7

SK UO8

SK UO9

SK UO1O

SK KO1

SK KO2

SK KO3

SK KO4

SK KO5

SK KO6

SK KO7

WIEDZA
Mu pogfqbiona -i"ai q datyczqc4ro,AzajOw i form tti.dotioto*ania spolecznego'

p o siada wiedzg doty cz4c qfunkcj onow ania t dys funkcj onowani a, harmonii i

dysharmonii, normy i patologii' , !1 -^^-^^ +^^-.
Nlurot"t"rzon4wiediE z zal<tesupsychologiiuzaleanien, zna wsp6lczesne teone

rzalelnieh.
spekt6w funkcjonowania os6b z

i wsp6lczesnej PsYchoteraPii'
opsychologicznei '

iu holistYcznYm

o.

Ma wiedzg z zalsesu psychoiogii klinicz

znamodele interwencji kryzysowej i formy udzielania wsparcia

psychologicznego
UMIEJ4TNOSCI

potrafi dobrad i zaproponowai o-dpowiednie do problemu oddzialywanie

psychoteraPeutYczne.

Rozumiezasadyorganizacjtiprzebieguplocesuterapeutyczno-
rehabilitacyjnego.
potrafi rozpoznac oznaktkryzysu psychiczne go or az dobrad spos6b udzielania

pomocy psychologicznej w kryzysie'
potrafi rczpoznacproblemy pty.ttotogiczne os6b znajduiqcych sig w s1'tuacji

trwalej utraty zdrowia i zaproponowa6 cddzialywania pomocowe'

potrad identyfrkow a(, obiiwy zaburzehpsychicznych u czlowieka doroslego'

p otrafi i dentyfikowad obi awy zabur zen p sychi c znych u dzie ci i rrl'o dzieLy'

potrafi interpretow a6 zaiwz,enia zacho vania w kategoriach psychologi cznych,

biolo gicznYch i sPolec znY ch.

P otrafi zi dentyfiko w ac t o Zne t o dzaj e wsp arc i a'

posiada umiejEtnosci interpretacji wystgpuj4cych zaburzef stanu zdrowia i

rcalizacji dziiandoradczych w zdrowiu i chorobie'

Potrafirorpo"nu"kulturowetlozabttrzeripsychicznych
KOMPETENCJE SPOI,ECZNE

podejmuj 4c praktykg psychologi cznq ptzeslrzega zasad etyki zawodowej.

potrafi komunikowai sig i wsp6ipracowa6 z innymi specjalistami.

Rozumie koniecznos6 dalszego ksztalcenia w zawodzie psychologa klinicznego.

p rzej awnpo stawg akceptacj i i zr ozumtenia wobec o s6b potrzebuj 4cych pomo cy

psychologi cznei.

Roru-i. wagg dbania o wtrasne zdrowie psychiczne'

Posiada kompetencje interpersonalne niezbgdne psychologowi klinicznemu'

wykazuje przekonani e, ze zdtowie jest wartosci4 i zasobem psychicznym'
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Zalacznik Nr 6 do Zarzadzenia Nr RD/2.0201-3/2020

STU DIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
KIERUNEK: PSYCHOLOGIA

PLAN SPECJALNOSCI

... Psychologia kliniczna.......
(nazwa specjalnoSci)

Semestr Vll

Zajqcia dydaktyczne

Semestr Vlll

nazwa kursu

godziny kontaktowe

E
t-

punkty
ECTS

W

zajqe w grupach m
Io
0)

='
3C

-0)
No
3K L S P

Psychologia osob z niepelnosprawnoSciq 20 10 JU E

Psychoterapia zv 10 30 E

Wsparcie psychologiczne w sytuacjach trudnych 20 10 JU z 4

60 2n 90 15

Zlqcia dydaktyczne

nazwa Kursu

godziny kontaktowe

E punkty
ECTS

W

zaJec w grupach m
Io
q)

='

d
No
3A K L S P

Elementy socjoterapii zu 10 30 z

Psychologia os6b chorych somatycznie 20 '10 ?n E

Psycho lo g ia calo6ci owych zaburzeh rozwojowyc h 20 10 JU E 5

60 an 90 15



Semestr lX

Semestr X

Zajqcia dydaktyczne

nazwa kursu

godziny kontaktowe

E
t-

punkty
ECTS

W

zSgcw grupach m
o
0)a

='
3C

a
0)
No
3A K L S P

Terapia poznawczo-behawioralna 20 20 40 E o

Interwencja kryzysowa zv '10 30 z

Kontakt terapeutyczny 10 10 z 4

40 40 80 15

Zlqcia dydaktyczne

nazwa Kursu

godziny kontaktowe

E
t-

punkty
ECTS

W

zajqcw grupach m
!o
0)

='(o

-0)
No
3A K L S P

Diag noza i rehabil itacja neu ropsycholog iczna zv 20 40 E o

Techniki terapeutyczne w pracy z dziecmi mlodzie2q 20 20 40 E

Psychologia egzystencjalna zu 10 30 z 4

60 6n 110 '15


