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Psychologia

Nauk spolecznych

Psychologia (80%)

Pedagogika (10%), Filozofia (5%), Nauki Medyczne (5%)

Studia jednolite magisterskie

Ogolnoakademicki

Stacjonarne

Specjalnosci Psychologia Edukacyjna,

Punkty ECTS 300

Czas realizacji
(liczba semestr6w) 5 lat (10 SemeStrOW)

Psychologia Kliniczna

,ri,1u'''#133{uu M as i ste r

Warunki
przyjqcia
na studia

Nowa matura: Wyniki egzaminu maturalnego z jqzyka polskiego, ziezyka
obceg o n owozytne go or az jed nego z przedmiotow: b iolog ia, chem ia, fizyka
z astronomiq, geografia, historia, matematyka, informatyka (poziom
podstawowy lub rozszerzony - czgSc pisemna).
Stara matura: Konkurs Swiadectw: Srednia ocen z jqzyka polskiego i

jgzyka obcego nowozytnego orazjednego przedmiotu wybranego z listy:
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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, przyjrnowani sq na podstawie wymaganych dokumentow o ile
uzyskajq na egzaminie lB lqcznqsumg punktow przynajmniej28.

Efekty uczenia sig

Symbol efektu KierUnkOwe efekty uczenia siq odniesienie do efekt6w uczenia siq zgodnych z

kierunkowego Polska Ramq Kwalifikacji

Symbol Symbol charakterystyk

:l'il:T::ffiJ[ '' 
stopnia2

I stopnial

WIEDZA

K_W01 Ma wiedzg o przedmiocie P7 UW p7S WG

zainteresowania psychologii oraz o

-::::il:rff;ffrffi: "'-
przyrodniczych i medycznych, a w

szczeg6lno6ci wobec filozofii,

antropologii, socjologii, pedagogiki,

nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

N/a wiedzq na temat historycznych i

wsp6lczesnych koncepcji

filozoficznych oraz ich powiqzari z

psychologiq.

K_W02 Ma wiedzq zzakresuteorii nauki i p7 UW PTSW G

zjawisk wystqpujqcych w zwiqzku ze

zmianami paradygmat6w naukowych.

Zna historiq rozwoju psychologii jako

nauki oraz historiq mySli

psychologicznej.

K_W03 Ma wiedzg o metodologii P7_UW p7S WG

prowadzenia badari naukowych w

I Zgodnie z zal4cznikiem do ustawy z dnia22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U.
22076, poz.64)

2 Zgodnie z zal4czntkiem do rozporzEdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyLszego z dnia 14 listopada 2018 r. w
sprawie charakterystyk drugiego stopnia efekt6w uczenia sig dla kwalifikacji na poziomach 6-8 polskiej Ramy
I(walifikacj i (Dz. U. 2 2018 r., poz. 2218).



K-WO4

K-WO5

K WO6

K-WO7

psychologii i pedagogice. Ma wiedzq

o sposobach planowania i realizaQi

badari empirycznych oraz analizY

uzyskanych wynikow z

wykorzystaniem metod

statystycznych i psychometrycznych.

Ma rozszerzonq wiedzq w zakresie

teorii temperamentu i teorii

osobowoSci. Zna zalo2enia teorii

osobowoSci oraz r62nice migdzY

nimi.

Posiada wiedzq z zakresu

psychometrii. Wie w jaki sPosob

dokonuje siq pomiaru wla6ciwo6ci

psychiczny ch. Zna zasadY

konstruowania i adaPtacji testow

psychologicznych. Zna sPosobY

okreSlania wlasnoSci

psychometrycznych narzqdzi

pomiarowych.

Ma rozszerzonq wiedzq z zakresu

psycholog i i proces6w poznaw czy ch.

Zna teorie uczenia siq i pamiqci oraz

relacje migdzy psycholog iq

poznawczE a neuronaukq i

kognitywistykq. Zna kierunki i

paradygmaty badaf w zakresie

psych o I og i i poznaw czei.

Ma poglqbionq wiedzg w zakresie

psychologii rozwoju. Zna teorie i

modele rozwoju czlowieka oraz

wychowan ia, a tak2e badania

zwiqzane ztymi obszarami. Zna

specyfi kq ro2ny ch f az r ozwoiu

czlowieka. Ma wiedzq o kryzYsach

rozwojowych i wspolczesnYch

P7 UW

P7 UW

P7-UW

P7 UW

P7S_WG

WGP7S

P7S WG

P7S_WG



K WO8

metodach wspierania rozwoju

czlowieka.

Posiada wiedzq z zakresu

psychologii spolecznej . Zna zwiqzek

psychologii spolecznej z innymi

naukami spolecznymi. Ma wiedzq o

zjawis kach zwiqzany ch ze

spolecznym dzialaniem czlowieka

jako jed nostki oraz fu n kcj onowan ie m

ro2nych struktur spolecznych. Zna

teorie i ma wiedzg o praktycznych

zastosowaniach wynikow badah

psychologii spolecznej.

Ma poglgbionq wiedzg dotyczqcq

zdrowia psychicznego. Zna modele

zdrowia oraz koncepcje wyjaSniajqce

powstawa n ie zaburzeh psych i cznych.

Zna kryteria rczpoznawa n i a zaburzen

psychicznych. Ma wiedzq o

uwarunkowaniach biolog icznych,

psychologicznych, spolecznych i

ku lturowych zaburzen psychicznych.

Rozumie istotg funkcjonalnoSci i

dysfunkcjonalno6ci, harmonii i

dysharmonii, normy i patologii. Zna

relacjq miqdzy psycholog i q zdrowia,

psychologiq klinicznq i psychiatriq.

Zna spoleczne i prawne

uwarunkowania zwi4zane z opiekq

psycholog i cznq i psych iatrycznq.

Ma uporzqdkowanq wiedzq o roznych

metodach udzielania pomocy

psychologicznej. Zna zalo2enia i

zastosowania wybranych nur16w

psychoterapii, interwencji kryzysowej,

psychoedukacji, poradnictwa i

P7 UW

P7 UW

P7_UW

P7S

P7S

P7S-WG

WG

K WOg

K W1O

-WG
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K W11

K W12

K W13

rewalidacji, terapii pedagogicznej.

Ma wiedzq o psychiatrycznych

metodach leczenia zaburzeh

psychicznych. Zna zasady

budowania kontaktu i relacji

pomagania w r6znych kontekstach

spotecznych.

Ma wiedzq zzakresu P7-UW

neu ropsycholog ii czlowieka. Zna

relacje m igdzy aktywnoSciq

o6rodkowego ukladu nerwowego a

funkcjonowaniem emocjonalnym,

poznawczym i motorycznym

czlowieka. Zna metody badania

funkcji ukladu nerwowego oraz

pomiaru psychofizjologicznego.

Znaw sposob poglgbiony zasady i P7_UW

wybrane metody prowadzenia

diagnozy psychologicznej. Ma wiedzq

o roli metod ilo6ciowych i

jako5ciowych w diagnozie. Zna

warto56 d iag nostycznq roZny ch

metod kwestionariuszowych i

projekcyj ny ch. Zna systemy

klasyfi kacj i zaburzen psych iczn ych.

Zna specyfikq diagnozy w r6znych

kontekstach spolecznych i

instytucjonalnych.

Ma poszerzonqwiedzq z zakresu P7-UW

psychologii emocji i motywacji. Zna

teorie emocji i motywacji oraz

biologiczne, psychologiczne,

spoleczne i kulturowe

uwarunkowania emocji i ekspresji

emocjonalnej. Rozumie zwiqzek

emocji i motywacji z procesami

P7S WG

P7S-WG

P7S_WG



K W14

K-W15

K UO1

K UO2

poznawczym i i zachowaniem.

Posiada uporzqdkowanq wiedzq

dotyczqcq etyki, a w szczeg6lno6ci

etyki zawodowej psychologa. Zna

standardy etyczne wykonywania

zawodu psychologa-praktyka oraz

psych olog a -badacza, okreSlone w

regulacjach krajowych i

zagranicznych. Ma wiedzq o

prawnych regulacjach dotyczqcych

zawodu psychologa w Polsce i Unii

Europejskiej, w zakresie roznYch

specjalnoSci.

Ma wiedzq zzakresu psychologii

zarzqdzania. Zna zastosowa n i a

wiedzy psychologicznej w

organizacjach i instytucjach.

UMTEJETNOSCI

Potrafi samodzielnie formulowa6

problemy i hipotezy badawcze w

jqzyku naukowym wla5ciwym

psychologii. Potrafi dokona6

operacjonalizacj i hipotez, opracowa6

plan badawczy adekwatny do

badanego problemu oraz

przeprowadzi6 samodzielnie i w

zespole badawczym badania z

wykorzystaniem metod iloSciowych i

jakoSciowych. Potrafi podda6 analizie

zebrane dane empiryczne, z

zastosowaniem metod statystyki

opisowej oraz statystycznei

weryfikacji hipotez.

Potrafi samodzielnie wyszukiwa6,

analizowac, ocenia6 i selekcjonowa6

informacje z wykorzystaniem roznych

P7 UW

P7 UW

P7U U

P7S

P7S
-WG

WK

P7S

P7S

P7S-UW

_WG

WK

P7U U P7S-UW



K UO3

K UO4

K UO5

K UO6

2rodel. Potrafi korzystac zbaz

danych literatury naukowej oraz

czytac ze zrozumieniem teksty

naukowe w zakresie ro2nych

specjalnosci psychologicznych. Na

podstawie zebranych informacji

potrafi sformulowa6 krytyczne sqdy

stanowiqce podstawg badaf

wlasnych.

Potrafi redagowa6 teksty naukowe

zawierajqce analizq I iteratu ry

przedmiotu oraz przedstawiac

wnioski zbadart w{asnych w formie

pisemnej, z zachowaniem

standardow edytorskich i

metodycznych wlaSciwych dla

psychologii.

Potrafi zidentyfikowac i wyjaSni6 rolq

czynnik6w biologicznych majqcych

wplyw na funkcjonowanie czlowieka.

Ma umiejqtno66 prowadzenia

dyskusji i przygotowywania wystqpief

ustnych z wykorzystaniem

arg ument6w merytorycznych

opartych na badaniach i teoriach

psycholog i czny ch. Potrafi

przedstawiac wlasne i cudze poglqdy

naukowe i dokonywa6 podsumowah

aktualnego stanu wiedzy na dany

temat.

Potrafi wyjaSniac problemy

psychologiczne i pedagogiczne

odwolujqc siq do teorii i badaf oraz

krytyczn ie ocenia6 publikacje

popularno-naukowe i wiedzq

potocznq. Potrafi przedstawic opiniq

P7U U

P7U U

P7U-U

P7U U

P7S_UW

P7S-UW

P7S UW

P7S UW



K-U07

K UO8

K UOg

K U1O

krytycznq wobec informacji

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 dostosowac

metody diagnostyczne do kontekstu

badania, krytycznie interpretowa6

uzyskane rezultaty, sporzqdzie

pisemnq opiniq lub ekspertyze oraz

przekazacjq w formie zrozumialej dla

odbiorcy.

Potrafi scharakteryzow ae rozw 6i

czlowieka na roznych etapach zycia

or az przeprowadzic d ia g nozg

rozwoju, okreSlic jego prawidtowo6d i

zaproponowa6 sposoby wsparcia

rozwoju.

Potrafi zaplanowac strategiq

interwencji adekwatnie do

konkretnego przypadku. Umie

zastosowa6 wybrane metody pomocy

psycholog i cznej oraz podej m owa6

dzialania w zakresie psychoedukacji i

promocji zdrowia.

Ma rozwiniqte umiejqtnoSci

interpersonalne. Potrafi nawiqzywac

kontakt z osobami w roZnych

kontekstach spolecznych, stosujqc

jgzyk dostosowany do rozm6wcy.

Ma znajomo56 jqzyka angielskiego

lub innego jqzyka nowo2ytnego w

mowie iw pi6mie, obejmujqcq

slownictwo specjalistyczne zakresie

P7U U

P7U U

P7U U

P7U U

P7S UW

P7S-UK

P7S-UW

P7S UK

P7S UW

P7S UK

P7S_UW

P7S UK

P7S-UWK U11 P7U U



K KO1

K KO2

K KO3

K KO4

K KOs

psychologii zgodnie z wymaganiami

okre5lonymi dla poziomu 82+

Europejskiego Systemu OPisu

Ksztalcen ia Jqzykowego

KOMPETENCJ E SPOI-ECZN E

Prowadzqc dzialalno56 naukowq

uwzglgdnia jej etyczne i moralne

aspekty. Stosuje sig do zasad

wsp6Npracy w spoleczno6ci

akademickiej.

Rozumie potrzebg ciqglego rozwoju

osobistego i zawodowego. Jest

otwarty na konsultacjq z innymi

psychologam i, pedago gami oraz

specjalistami innych dziedzin. Ma

gotowo56 do korzystania z superwizji.

Jest gotowy do podejmowania

indywidualnych i zespolowych

wyzwafi zawodowych.

Jest gotowy do komunikowania siq i

wspolpracy z otoczeniem, w tym z

osobami niebqdqcymi specjalistami w

zakresie psychologii oraz do

aktywnego uczestnictwa w grupach i

organizacjach realizujqcych dzialania

psychologiczne, edukacyjne i

wychowawcze.

Dba o wlasne zdrowie psychiczne,

zachqca i motywuje do tego swoje

otoczenie. Inspiruje innych do

rozwoju. Uznaje warto66 pomocy

psychologicznej.

Ma Swiadomo56 ograniczeh jakie

wiq2q siq z badaniami

diagnostycznymi w psychologii i

pedagogice oraz rozumie

P7U K

P7U K

P7U K

P7U-K

P7U K

P7U K P7S KK

P7S_KK (M)

P7S-KR

P7S KK

P7S-KR

9
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Sylwetka
absolwenta

konieczno56 posiadania uprawniefi

do stosowania metod

psychometrycznych.

Absolwent studi6w jednolitych magisterskich z zakresu psychologii,

ibqdzie:

.- dysponowat poglgbionq i rozszerzonq WIEDZA o charakterze

interdyscyplinarnym, obejmujqcq rczszezonq terminologiq, teorie i

:metodologiq psychologii, co pozwoli mu na Swiadome uprawianie tej

'dziedziny wiedzy jako refleksji naukowej oraz jako praktyki zawodowej.

,Absolwent psychologii bgdzie posiadal wiedzq z zakresu: psychologii

logolnej, metodologii badari psychologicznych, teorii osobowo6ci,

, psychometrii, poradnictwa psychologicznego, zasad komunikowania siq

'indywidualnego i spolecznego oraz psychoterapii, psychoprofilaktyki,

.psychologii klinicznej, spolecznej, wychowawczej, edukacyjnej, rodziny i,

standard6w konstruowania metod diagnostyki psychologicznej

r- dysponowal UMlEJETiIOSClafVll: poslugiwania sig poznanymi

metodami diagnostyki psychologicznej w roznych obszarach pracy

psychologa (szkolnictwo, ochrona zdrowia, oSrodki penitencjarne,

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

bqdzie posiadat umiejgtnoSc prowadzenia badaf naukowych (ze

,szczeg6lnym uwzglgdnieniem badah typu action-research), pracy w

,zespole i kierowania zespotem, formulowania i wyraZania wtasnych

poglqd6w i idei w waZnych sprawach spotecznych i Swiatopoglqdowych

cechujqcych siq niezaleZno6ciq my6lenia, integrowania wiedzy z ro2nych

dyscyplin humanistycznych i spoteczhych oraz stosowania jej w

nietypowych sytuacjach profesjonalnych; absolwent psychologii bqdzie

przygotowany do udzielania pomocy psychologicznej w sytuacjach

trudnych, zapobieganiu i korekcji przejawow patologii spolecznej, a takZe

profilaktyki i prewencji spolecznej oraz resocjalizacji w warunkach

.zinstytucjonalizowanych. W obszarze ochrony zdrowia absolwent

; 
przygotowywany bqdzie do samodzielnego diagnozowania i podstawowej

terapii zaburzen zachowania ludzkiego otaz do wsp6lpracy w tym
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rzakresie ze specjalistami innych dziedzin.

:- cechowal sig KOMPETENCJAMI SPOTECZNYMI: wrazliwoSci na

,problemy swoich klientow: dzieci, mlodzieZy i dorostych; bqdzie

, przygotowany do wykorzystywania mechanizm6w psychospolecznych w

I organizacji skuteczn ego zarzqdzania zespolami ludzkimi, prowadzenia

:negocjacji i mediacji w r6znych typach konfliktow organizacyjnych i

interpersonalnych, badania rynku, postaw konsumenckich i innych

rpsychologicznych aspekt6w funkcjonowania Zycia spotecznego,

iprowadzeniaszko|enitreningowpracowniczych.

tW trakcie jednolitych studi6w magisterskich

student bqdzie m69l uzyskac specjalno56

edukacyjnej iilub psychologii klinicznej.

na

W

kierunku psychologia

zakresie psychologii

Uzyskiwane
kwalifikacje

oraz uprawnrenra
zawodowe

r Absolwenta kierunku psychologia cechuje rzetelne przygotowanie

;teoretyczne o charakterze interdyscyplinarnym. Posiadana

uporzqdkowana wiedza umoZliwi mu zrozumienie spoleczno-kulturowego

rkontekstu ludzkich zachowan oraz edukacji. W zakresie studiowanego

tkierunku absolwent wykazuje siq pogtqbionq wiedzE na temat teorii i

rkoncepcji filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych oraz nauk

rmedycznych. Ma uporzqdkowanq i poglqbionq wiedzq z zakresu:

,wspierania moZliwo6ci rozwojowych dziecka, diagnozowania i

interpretacji danych diagnostycznych i konstruowania program6w

:profilaktycznych.. Posiada6 bqdzie ponadto poszerzonq wiedzq na temat

, krytycznego i refleksyjnego projektowania kariery zawodowej psychologa.

Absolwent posiada umiejgtno6ci praktyczne pozwalajqce na'

lrzetelnq ocenq autorskich projektow badawczych i terapeutycznych.l

rPotrafi integrowac wiedzq z r62nych dyscyplin naukowych i sprawnie

poslugiwad siq niq w postqpowaniu diagnostycznym. Wykorzystujqc

metody heurystyczne w sposob tw6rczy planuje wlasny rozw6i osobowy.

Absolwent jest wrazliwy do samodzielnego rozwiqzywania

problemow zwiqzanych z funkcjonowaniem w charaklerze psychologa.
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iJest przygotowany do petnienia funkcji inicjatora i koordynatora Zycia

ispolecznego; aktywizowania Srodowiska rodzinnego i lokalnego,

iwychowank6w. Jest obiektywny w ocenie wtasnej osoby i Swiadomy

i znaczenia swojego rozwoj u osobowego.

Absolwent otrzymuje tytul zawodowy magistra psychologii' 
.

Absolwent ma mozliwoSc podjqcia studi6wi
Dostgp 

i

do dalsiych illl stopnia i / lub studi6w podyplomowych.
studi6w r

Jed nostka naukowo-dydaktyczna wla6ciwa
merytorycznie dla tYch studiow ilnstytut Psychologii

1^lz



Zalqczniknr 3

do Zarzqdzenia Nr RD/2.0201 -312020
Prorektora ds. Ksztalcenia

STU DIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
STACJONARNE

KIERUNEK: PSYCHOLOGIA

PLAN STUDIOW W UKI.ADZIE SEMESTRALNYM

Semestr I

Zajqcia dyda ktyczne - obl i g atoryj ne

NAZWA KUTSU

godziny kontaktowe

Et- punkty
ECTS

W

zalgA w grupach m
!o
0)
f

!c

0)
No
3A K L S P

Wprowadzenie do filozofii 30 30 z J

Wprowadzenie do psychologii 30 30 60 E 6

Biomedyczne podstawy zachowaf ludzkich 30 30 E 3

Podstawy metodologii badah psycholog iczny ch 30 30 60 E o

Wprowadzenie do biopsycholog ii 30 30 60 E b

Socjologia ogolna 30 30 Z 2

Wprowadzenie do pedagogiki 30 30 z 2

Pierwsza pomoc 15 15 z 2

210 90 15 315 30

Pozostale zlqcia

rodzajzalqc godz.
punkty
ECTS

BHP 4

Szkolenie biblioteczne 2



Semestr ll

Zalqcia dydaktyczne - obl i gatoryj ne

nazwa KUrsu

godziny kontaktowe

Et-
punk

ry
ECT

SW

zajec w grupacn m
o
o)-
='(o

0)
No
3A K L D P

Mozgowe mechanizmy funkcji umyslowych 30 30 60 E 6

Historia mySli psychologicznej 30 30 E 3

Psychologia procesow poznawczych 30 30 60 E 6

Psychologia emocji i motYwacji 30
,IR 45 E c

Ochrona wlasno5ci intelektualnej 15 15 z 1

Logika 30 30 zo 2

Podstawy statystyki w badaniach
psychologicznych

15 30 45 zo 4

135 105 30 15 285 27

Kursy do wyboru

NAZWA KUTSU

godziny kontaktowe
E
t-

punkty
ECTS

W

zlqe w grupach m

0)-
=
:o

q)
No
=A K L S P

Jqzyk obcy 40 40 z 3

40



Semestr lll

Zajqcia dydaktyczne - obl i g atoryj ne

Kursy do wyboru

nazwa Kursu

godziny kontaktowe

Et-
pun
kty
EC
TSW

zajqCw grupach m
!o
q)

='(o

-0)
No

=
K L S P

Psychologia rozwojowa dzieci i mlodzie2y 30 30 60 E o

Klasyczne teorie osobowoSci 30 4E 45 E 4

Pamigc i uczenie siq 30 15 45 E 5

Psychologia spoleczna 30 30 60 E 6

Psychologia zdrowia 30 15 45 zo 4

Psycholog ia tworczoSci 30 30 z 2

180 105 285 27

nazwa Kursu

godziny kontaktowe

E
t-

punkty
ECTS

W

zajqcw grupach m
Io
0)-
='o

0)
N
o
3A K L S P

Jgzyk obcy 40 40 Z 3

Kultura fizyczna 30 30 Z 0

30 40 70 3



Semestr lV

Zajqcia dyd a ktyczne - obl ig atoryj ne

Kursy do wyboru

nazwa Kursu

godziny kontaktowe

E
t-

punk
ty

ECT
SW

za1ec w grupach m
6-
0)-
-'
(o

-0)
No
3A K L S P

Psychologia rozwoju czlowieka doroslego 30 30 60 E o

Edukacja emocjonalna 15 15 30 z 2

Psychopatologia 30 30 60 E 6

Wsp6lczesne teorie osobowo6ci 30 15 45 E 4

Psychologia komunikacj i 15 15 30 z 2

Psychologi a ro2nic indywidualnych 30 30 60 E o

150 135 285 26

nazwa kursu

godziny kontaktowe

E
t-

punkty
ECTS

W

zajqc w grupacn m
(D
0)-
='!3

d
No
3A K L S P

Jqzyk obcy 30 30 E 4

Kultura fizyczna 30 30 z 0

30 30 60 4



Semestr V

Zajqcia dydaktyczne - obl i gatoryj ne

Kursy do wyboru

Kursy do wyboru

nazwa Kursu

godziny kontaktowe

Et-
punK

ty
ECT

SW

zajgcw grupach m
I

o
0)

='o

-q)
No
3A K L S r

Diagnoza psychologi czna A 15 30 45 E o

Pomoc psychologiczna dzieciom i mlodziezy 15 30 45 z 4

Psychologia kliniczna dzieci i mlodziezy 30 15 45 E 6

Podstawy neu ropsycholog ii 30 30 E 3

Psycholog ia migdzykulturowa 30 15 45 E

Psychologia narracyjna w teorii i praktyce
psychologicznej

30 14 45 z 4

150 105 255 27

nazwa Kursu

godziny kontaktowe

Et- punkty
ECTS

W

zalqcw grupach m
Lo
0)-
=
3C

-0)
No
3A K L S P

Jqzyk obcy dla cel6w akademickich (B2+; 15 15 ZO 1

15 15 1

nazwa KUrsu

godziny kontaktowe

E punkty
ECTS

W

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

n
0)
No
3A K L S P

2 wyklady ogolnouczelniane
w jqzyku polskim LUB 1 wyktad
ogolnouczelniany w jqzyku obcYm

301
'15

30/
15

z 2

?n/
15

30/
15

2



Semestr Vl

Zajqcia dydaktyczne - obl ig atoryj ne

NAZWA KUTSU

godziny kontaktowe

Et- punkty
ECTS

W

zajQc w grupacn m
o
0)-
='
3C

-
0)
No
3A K L S P

Diag noza psycholog i czna B 15 30 45 E o

Pomoc psychologiczna doroslym 15 30 45 z 4

Psychologia kliniczna doroslych 30 15 45 E 5

Stres i mechanizmy radzenia sobie z nim 30 30 z 5

Etyka zawodu psychologa 30 15 45 E 4

Negocjacje imediacje 30 15 45 z 4

150 105 255 28

Praktyki zawodowe

nazwa praktyki godz. tyg
forma

zaliczenia
punkty
ECTS

Praktyka zawodowa ciqgla 40 2 Z 2

2



Semestr Vll

Zajqcia dyd aktyczne - oblig atoryj ne

nazwa kursu

godziny kontaktowe

Et- punkty
ECTS

W

zajqe w grupach m
!o
q)-
='o

-0)
No
3K L S P

Psychologia nieprzystosowania spolecznego 30 15 45 E 5

Psychologia pracy i organizac1i 30 15 45 zo 5

60 30 90 10

Kursy do wyboru

nazwa Kursu

godziny kontaktowe

E
t-

punkty
ECTS

W

zalqcw grupach m
J_o
ol-
='
3C

0)
No
3A K L S P

Seminarium magisterskie A 25 25 Z 5

25 25 5

Moduly specjalno6ci do wyboru

Nazwa modulu
punkty
ECTS

Psychologia kliniczna 15

Psycholog ia edukacyjna 15



Semestr Vlll

Zajqcia dydaktyczne - obligatoryj ne

Moduly specjalnoSci do wyboru

NAZWA KUTSU

godziny kontaktowe

E/- punkty
ECTS

W

zalqA w grupach m
I

at
0)-
='

q)
No
3A K L S P

Psych o I o g i a uzaleZnief 30 15 45 E 5

Zaawansow ane analizy statystyczne w
badaniach psycholog icznych

30 30 ZO 2

30 15 30 75 7

Kursy do wyboru

NAZWA KUTSU

godziny kontaktowe

E
I-

punkty
ECTS

W

zajqc w grupach m
Io
0)-
=o

-0)
No
3A K L S P

Seminarium magisterskie A 25 25 Z

25 25 5

Nazwa modulu
punkty
ECTS

Psychologia kliniczna 15

Psychologia edukacyjna 15

Praktyki zawodowe

nazwa praktyki gooz. tyg
forma

zaltczen a

punkty
ECTS

Praktyka zawodowa n ieciqgla 60 3 Z ?



Semestr lX

Zajqcia dydaktyczne - obl ig atoryj ne

Kursy do wyboru

Moduly specjalnoSci do wyboru

nazwa kursu

godziny kontaktowe

Et- punkty
ECTS

W

zEecw grupach m
Io
q)-f
o

0)
No
3A K L S P

Psychologia pozytywna 30 15 45 E 5

Praca z grupq 15 30 45 z 5

45 15 30 90 10

nazwa kursu

godziny kontaktowe

E punkty
ECTS

W

zaJec w grupach mTo
0)-
=.
o

-
No
3K L S r

Seminarium magisterskie B 20 20 z 5

20 20 5

Nazwa modulu punkty
ECTS

Psychologia kliniczna 15

Psychologia edukacyjna 15



Semestr X

Zajqcia dydaktyczne - obl ig atoryj ne

Kursy do wyboru

ModuNy specjalnoSci do wyboru

Egzamin dyplomowy

nazwa Kursu

godziny kontaktowe

EL punkty
ECTS

W

zajqcw grupach m
I

o
q)

='o

-0)
No
3A K L S P

Arteterapia 15 15 30 z 5

Etyka pracy z rodzinq 30 15 45 z 5

45 30 75 10

nazwa Kursu

godziny kontaktowe

E
t-

punkty
ECTS

W

zaJec w grupach m
!o
0)-
='o

0)
No
3A K L S P

Seminarium magisterskie B 20 20 z 2

20 20 2

Nazwa modulu
punkty
ECTS

Psychologia kliniczna 15

Psychologia edukacyjna 15

Tematyka Punkty
ECTS

Wiedza i umiejgtno5ci z kierunku psychologii; wiedza i umiejgtno5ci z zakresu psychologii
edukacyjnej; wiedza i umiejgtno6ci z zakresu psychologii klinicznej, kompetencje dotyczqce
metod badafi psvcholoqicznvch.

3

10



I nformacje uzupelniaiqce

praktyki zawodowe psychologiczne

sem.
nazwa praktyki

(rodz{ i zakres oraz miejsce realizacji)
tttg

godziny zajqe
zucz.lwych. termin isystem

realizacji praktyki

razem prow.

VI

Praktyka zawodowa ciEgla (miejsce realizacji:
Szpital im. Kopernika w Krakowie, MCPU w
Krakowie, Szkola Specjalna ul. Szujskiego w
Krakowie, Przedszkole Maltariskie w Krakowie,
Centrum Plac6wek Opiekuriczo-Wychowawczych
ul. Parkowa w Krakowie)

2 40 marzec

vlll Praktyka zawodowa nieciqgla (indywidualna) 3 60 Vlll semestr

100

11



Zatqcznik Nr 5 Zarzqdzenia Nr RD4Z.0201-3/2020

PROGRAM SPECJALNOSCI

I I r--1
zatwierdzony pzez Radg Inst T pEDAGoctczNy

im, Komisji Edukacji Narodowei
INSTYTUT PSYCHOLOGII

i .18.06.2020 r.....,..?9:99l$tlFly'.qt,Podchorqirych2

l

t

Nazwa specjalnoSci Psychologia ed ukacyj na

Uzyskiwane kwalifika qe oraz uprawnienia zawodowe:

SpecjalnoS6 z zakresu psychologii edukacYjnej i.t"*a"t i..t 
*?"". 

;6b"-li ski

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

instytucjach kultury jak r6wnieZ w szeroko rozumianym Srodowisku spolecznym oraz do pracy

profilaktycznej z dzietmi, rrftodzielq, i osobami doroslymi. Specjalno6c przygotowuje

absolwenta do pracy edukacyjnej na wszystkich etapach 2ycia cztrowieka, do organizowania,

wspomagania, diagnozowania i monitorowania rozwoju czlowieka poprzez edukacjg, wyboru i

planowania rozwoju zawodoweEo, d takZe podejmowania rohnych dzialan interwencyjnych.

Psycholog o specjalnoSci edukacyjnej bgdzie posiadal wiedzg z obszaru pedagogiki i dydaktyki

og6lnej, funkcjonowania jednostek oSwiatowych jak r6wnie2 bgdzie znal podstawowe nurty i

teorie wychowania. Posiadana wiedza dotyczqca mechanizm6w wychowania, ksztalcenia i

rozwoju umyslowego czlowieka pozwoli na rozwinigcie umiejgtnoSci w zakresie projektowania

dzialan edukacyjnych na wszystkich etapach tycra czlowieka wynikaj4cych ze specjalnych

potrzeb edukacyjnych oraz szczeg6lnych uzdolniefr uczni6w i os6b dorostrych. Dodatkow4

kompetencj4 absolwenta tej specjalnoSci bgda kwalifikacje do pracy w jednostkach

oSwiatowych.

Absolwent posi4dzie umiejgtnoS(, lqczenia wiedzy psychologicznej i pedagogicznei

z aktywnoSci4 praktyczn4, rcalizowan4 w r6Znorodnych instytucjach edukacyjnych, opiekufrczo-

wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz zajEciami warsztatowymi i terapeutycznymi. 
i
I

13



I U-i.jail"sci- *vposaze_-ubsol*."tu ;-pi"k yCi"v *attztai prac,y i aiiei^i, rrilodziezq

zagroaonymi niedostosowaniem spolecznym oraz z dzielmi i rrilodzieZq

o szczeg6lnych potrzebach edukacyjnych. Ponadto absolwent tej specjalnoSci nabqdzie wiedzq i

umiejgtnoSci w zakresie metod wspierania czlowieka w rozwoju i doskonaleniu zawodowym

oraz kompetencje ksztaltowania ScieZki zawodowej i strategii wyboru zawodu oraz uzyska

Iiczne kwalifikacje, kt6re pozwol4 mu na podjgcie pracy w charakterze psychologa szkolnego,

coacha i trenera.

Absolwent specjalnoSci jest przygotowany do diagnozowania zaburzen w podstawowym

zakresie oraz podejmowania dzialalnoSci terapeutycznei, dysponuje wiedzq na temat

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

Absolwent tej specjalnoSci posiada umiejgtnoS6 identyfikowania i monitorowania przyczyn I

nastgpstw wskaZnikow zdrowia w wymienionych aspektach.

Psycholog ze specjalnoSci4 psychologia edukacyjna posiada nastgpuj4ce kompetencje i

umiejgtnoSci polegaj4ce na'. tworzeniu programow edukacji zdrowotnej w celu modyfikowania

stylu Zycia w kierunku rozwoju i ochrony zdrowia, rozpoznawaniu psychospolecznych

czynnik6w ryzykai czynnik6w ochraniaj4cychprzed zaburzeniami zachowania, ze szczeg6lnym

uwzglgdnieniem wplywu Srodowiska rodzinnego na aktywno56 czlowieka, tworzeniu

specjalistycznych program6w profilaktycznych w zakresie przeciwdzialania zachowaniom

dewiacyjnym w kontekScie czynnik6w ryzyka i czynnik6w ochraniaj4cych przed

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

przekazu),lokalnych, r6wiesniczych, rodzinnych, szkolnych, ujawnianiu os6b o najv'ryzszym

ryzyku zaburzeh w funkcjonowaniu somatycznym, psychicznym illub spotecznym,

specjalistycznym wspieraniu jednostek z grup wysokiego ryzyka zaburzen w zachowaniu,

prowadzeniu poradnictwa psychologicznego os6b, u kt6rych wystgpuj4 problemy o charakterze

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

o s6b, kt6re naruszaj q obowi4zuj 4ce normy sp oteczne.

Ponadto absolwent posiada umiejgtnoSci przeprowadzania diagnozy i udzielania porad w

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

prowadzi6 szkolenia oraz poradnictwo dla os6b bezrobotnych, prowadzenia trening6w

psychoedukacyjnych w r6znych grupach wiekowych (z uwzglgdnieniem ich specyfikr oraz

przebiegu procesu grupowego), wspierania natczycieli w planowaniu procesu nauczania r

wychowan ia, a takLe w r ozwiqzywania problem6w wychowawczych i sytuacj i kryzysowych.

Absolwenci tej specjalizacj i znajduj4 najczgsciej zatrudnienie w szkotrach

I4



podstawowych. gimnazjahyCh i ponuagi*nazjalnych na etaiach psycholog6w szkolnych w

przedszkolach na etatach psycholog6w, w publicznych i niepublicznych poradniach

psychologiczno-pedagogicznych (zajmuj4 sig tam diagnostykq oraz pomocQ psychologiczn1)

oraz oSrodkach zajmuj4cych sig pomoc4 psychologiczn4 dla dzieci, rrLodzieLy i rodzic6w oraz

psychoprofilaktyk4.

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

pracy dla:

o plac6wek Oswiatowych (szk6l, przedszkoli, 21obk6w itp.) - jako psycholog

szkolny, psycholog nauczyciel

o w oSrodkach doradztwa zawodowego, biznesie; - jako psycholog, doradca

zawodowy

o plac6wek terapeutycznych, resocjalizacyjnych i opiekuriczo - resocjalizacyjnych;

- jako psycholog terapeuta

o instytucji uprawnionych do prowadzania postgpowania mediacyjnego; - jako

psycholog mediator

o schronisk dla nieletnich i zaldadow poprawczych; - jako psycholog i

wychowawca

o wymiaru sprawiedliwoSci (s4du) - jako biegly psycholog

Efekty uczenia sig dla specjalnoSci Psychologia edukacyjna

WIEDZA
SE_WO1 Znaklasyczne i wsp6lczesne teorie rozwoju dziecirrr/'odzie?y.
SE_W02 Ma wiedzg na temat r62nych form wspomagania rozwoju dzieci rmLodzie?y.
SE_W03 Znarc2ne formy wspomagania rozwoju czlowieka doroslego.
SE_W04 Znametody diagnozy i pracy z dzieckrem o zrolnicowanych potrzebach

edukacyjnych.
SE_W05 Posiadawiedzg dotycz4cqniepowodzeriszkolnyChucznra.
SE_W06 Znametody i formy pracy psychologa w plac6wkach edukacyjnych.
SE_W07 Ma wiedzg natemat kreatywnoSci i sposob6w jej rozwrjanra.
SE_W08 Zna metody i formy pracy z uczniem ze specyficznymi trudnoSciami w uczeniu

sig.

SE_W09 Ma wiedzg na temat oddzialywan edukacyjno- terapeutycznych w plac6wkach
edukacyjnych.

SE_W010 Ma wiedzg na temat zald6cef' i zaburzen rozwoju.
uMrEJ4TNOsCr

SE_UO1 Potrafi rozpoznat oznakr zaldoceni zaburzen w rozwoju oraz dobrai spos6b
udzielania wsparcia.

SE U02 Rozumie kontekst trudnoSci szkolnych.

15



SE UO3

SE, UO4

SE UO5

SE UO6

SE UO7

SE KO1

SE KO2

SE KO3

SE KO4
SE KO5

SE KO6

potrafi zidentyfikowad formy wspomagania rozwoju spolecznego i emocjonalnego

ucznia.
Rozumie zastosowanie metod coachingowych w edukacji.

Potrafi zaplanowa6 proces wspierania rozwoju vcznra.

P o trafi zaplanow ac prac q di a gno styc zno - ter ap euty cznq w p I ac 6 wkach

oSwiatowych.
Potrafi rozpoznal czynniki wplywaj4ce na rozw6j'

KOMPETENCJE SPOI,EC ZNE

Ma podmiotowe podejScie do os6b korzystaj4cych z pomocy diagnostyczno-

terapeutycznej.
Potrafi komunikowa6 i wyjaSnia6 wyniki badanpsychologicznych dzieciom i
rodzicom.
Posiada kompetencje potrzebne do wspolpracy w zespole.

Rozumie koniecznoS6 dalszego ksztalcenia w zawodzie psychologa edukacyjnego.

D o c eni a znaczenie o ddzia\y w an wsp i eraj 4c ych ro zw6j .

Rozumie wagg dbania o wlasne zdrowie psychiczne.

Formy sprawdzania efekt6w uczenia siq

E =E E* sg sr xE xi:'q E nr E Fe pF iF Ee sr6 
"tE !*E $q fiE # is E tss -+ (5X 

U; g*$ SE E-5,i3 sb & H S uro.ur e.6 6 .E d ur

X

X

X

w01
w02
w03
w04
w05

w06

w07

w08

w09

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

w10

u01

u02

u03

u04

u05

u06

u07

K01

XX

X

XX
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K02

K03

K04

K05

K06

X

X

T7



Zalacznik Nr 6 do Zarzadzenia Nr RD/2.0201-3/2020

STU DIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
KIERUNEK: PSYCHOLOGIA

PLAN SPECJALNOSCI

... Psychologia edukacyjna.......
(nazwa specjalno5ci)

Semestr Vll

Zajqcia dydaktyczne

Semestr Vlll

nazwa kursu

godziny kontaktowe

E
t-

punkty
ECTS

W

zajqc w grupach m
o
0)-
='ro

-ot
No
3K S P

Zaburzenia izakl6cenia rozwoju dzieci i

mlodzie2y
30 15 45 E o

Coachinq w edukacii 30 15 45 E 5

Formy reprezentacji poznawczej w aktywno6ci
dzieciqcej

30 15 45 z 4

90 45 135 15

Zajqcia dydaktyczne

nazwa kursu

godziny kontaktowe

E
t-

punkty
ECTS

W

zalqcw grupach m
Io
0)

='o

o)
No
3A K L S P

Stymulowanie rozwoju dziecka do dojrzalo6ci
szkolnej

30 15 45 z 5

Specjalne potrzeby edukacyj ne uczniow 30 15 45 E 4

Psychologia muzyki w edukacji 30 4q 45 E 5

90 45 135 15



Semestr lX

Semestr X

Zajqcia dydaktyczne

nazwa kursu

godziny kontaktowe

E
t-

punkty
ECTS

W

zajqc w grupach m
o-'
0)
5

='

0)
No
3A K L S P

Wspomaganie rozwoju dzieci i mlodzie2y 30 30 60 E 6

Psychologia rozwoju moralnego 30 15 45 z 5

Drama w rozwijaniu umiejgtno6ci spolecznych 15 15 Z 4

60 60 120 15

Zajqcia dydaktyczne

nazwa kursu

godziny kontaktowe

E
t-

punkty
ECTS

W

zajqc w grupach m
!o

-'
(o

-0)
No
3A K L S P

Wspomaganie rozwoju czlowieka w biegu 2ycia 30 30 60 E o

Metodyka pracy psychologa szkolnego 30 30 60 E 5

Psychologia kreatywnoSci w edukacji 30 15 45 z 4

90 75 165 15



zatwierdzony przez Radg Instytutu

Zalqcznik Nr 5 Zarzqdzenia Nr RDIZ.0201-3/2020

PROGRAM SPECJALNOSCI

30.084 Krakd-w, ul, podchorqtych 
Zi .. 18.06.2020 r

Nazwa modutu
specjalnoSc Psychologia kliniczna

I

i

Uzyskiwa ne kwa I ifi ka qe oraz u p rawn ie n ia zawod owe :

] Absolwent studi6w psychologicznych ze specjalnosciaiiikres; pstcfiotogif r.ii"iir"ej i

posiada gruntown4 znajomoSci4 metodologicznych podstaw diagnostyki psychologicznej w tej

specjalnoSci, tzn. kompetentnym korzystaniem z gotowych narzgdzi diagnostycznych oraz

umiejgtnoSci4 samodzielnego konstruowania nowych narugdzi pomiarowych, poprawnych pod

wzglEdem psychometrycznym. Wazna jest umiejgtnoSd interpretacji rozwoju i zabvzen
osobowoSci otaz og6lnie rozpoznawania postaci zaburzen utrudniaj4cych prawidlowy rozw6j i
funkcjonowanie.

Absolwent tej specjalnoSci posiada wiedzg i umiejgtnoSci praktyczne z za1,resu:

i psychologii klinicznej os6b na przestrzeni calego Lycia (doroslych, mlodziely i dzieci),

I 
neuropsychologii, osobowoSci zdrowej ipatologicznej, diagnostyki, mechanizmowpowstawania

I zabutzeft o charakterze psychi cznym, neurologic znym i somatycznym, psychoprofilaktyki i
nii psychologicznych dla rohny ch specj alist6w i
zny ch, or ze cznictwa p sycho I o giczno - s 4dowe go

ab i I itacyj ny ch, zabur zeni a neurop s ycho I o gi c zne

I 
i,p')' form pomocy psychologicznej (interwencji kryzysowej, terapii podtrzymuj4cej, terapii

i zorientowanej na rozwoi, terapii zaburzen, ale takae wsparcia psychologi cznego, zasad,

18



poradnictwa psycholo gicznego).

Absolwent specjalnoSci psychologia kliniczna posiada podstawowe kompetencje

diagnostyczno-terapeutyczne odnoSnie: normy i patologii wedlug obowi4zuj4cych system6w

klasyf,rkacyjnych ICD-10 i DSM-V, m. in. zaburzefl osobowoSci, zaburzefr psychicznych,

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

agnozja), proces6w otgpiennych (funkcji zachowanych i utraconych).

SpecjalnoSc przygolowuje do pracy na stanowisku psychologa klinicznego, diagnosty i

terapeuty. Absolwent bgdzie przygotowany do prowadzenia diagnozy psychologicznej,

stosowania niekt6rych form pomocy psychologicznej w plac6wkach leczenra zaburzen

psychicznych, oddziaNach neurologrcznych, oddziaNach pedratrycznych, szpitalach og6lnych i

sp e cj al i styc zny ch, p I ac 6 wkach I e czeni a uzaleZnren.

Bgdzie posiadal profesjonalne przygotowanie do tworzenia i udzialu w projektach

zajmtj4cych sig profilaktyk4 i promocj4 zdrowia. BEdzie przygotowany do podejmowania

szkolenia specjalizacyjnego z zakresttpsychologii klinicznej, osobowoSci i psychoterapii oraz do

podejmowania wyzwan badawczych w tym zakresie i mo2liwoSci podjgcia studi6w

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

pracowai w r6znych instytucjach i gabinetach, np.: poradniach dla dzieci, mlodzie?y i doroslych

(psychologiczno-pedagogicznych, poradniach dla os6b uzalelnionych od substancji

psychoaktywnych, poradniach seksuologicznych, rodzinnych, medycznych) prowadzqc

dzialalno 5 C, konsultacyj nq, dor adcz4, inte rwencyj nQ, ter ap euty czn4 w :

o gabinetach prywatnych prowadz4cych praktykg psychologiczn4 i

psychoterap outy czn4 - j ako p sycho lo g terapeuta

o szpitalach i klinikach leczqcych osoby chore na choroby somatyczne,

neurologiczne i psychrczne - 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 samorz4dorvych i rz4dowych odpowiedzialnych za politykg zdrowotnq

r dzialania w sytuacjach kryzysowych;

o uczelniach v,ryZszych i zespolach naukowych, zajmujqc sig dydaktyk4 i badaniami

klinicznymi z zakresu psychologii zdrowia i choroby oraz osobowoSci - jako

psycholog, dydaktyk / naukowiec
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Efekty uczenia sig dla specjalnoSci Psychologia kliniczna

WIEDZA
Ma poglgbion4 wiedz g dotyczqc4rotdzajSw i form niedostosowania spolecznego.

Po siada wiedz g doty czqcq funkcj onowania i dysfunkcj onowania, harmonii i
dysharmonii, normy i patologii.
Ma rozszerzonqwiedzg z zakresupsychologiiuzaleZnien, zna wsp6lczesne teorie

uzalelnten.
Ma wiedzg doty czqcq p sycholo gi czny ch aspekt6w funkcj onowania o s6b z

r o Znymi r o dzaj amr niepelno sprawno Sci.

Zna g!,owne kierunki i metody klasycznej i wsp6lczesnej psychoterapii.

Zna po dstawy dragnozy i rehabilitacj i neurop sycholo gicznej .

Posiada wiedzg dotyczqcqpatogenezy, przebiegu chor6b w ujqciu holistycznym

wystgpuj4cym w cyklu zyciowym czlowieka.

Ma wiedzg z zal<resu psychologii klinicznej czlowieka doroslego.

Ma wiedzg z zakrest psycholo gii klinicznej dzieci i mlodzie?y'

Znamodele interwencji kryzysowej i formy udzielania wsparcia

PsYchologiaznego 
uMIEJqrNoscr

Potrafi dobrai i zaproponowai odpowiednie do problemu oddzialywanre
psychoterapeutyczne.
Rozumie zasady organizacjr i przebiegu procesu terapeutyczno -

rehabilitacyjnego.
Potrafi rozpoznac oznaki kryzysu psychicznego oraz dobrad spos6b udzielania
pomocy psychologicznej w kryzysie.
Potrafi rozpoznac problemy psychologiczne os6b znajduj4cych sig w sytuacji
trwalej utraty zdrowia i zaproponowai oddzialywanra pomocowe.

Potrafi identyfrkowa6 obj awy zaburzen psychicznych u czlowieka doro sle go.

Potrafi identyfi kowa6 obj awy zaburzen psychicznych u dzieci i rrilo dzieLy .

Potrafi interpretowac zaburzenia zachowania w kategoriach psychologicznych,

biolo gicznych i spotec zny ch.
Potrafi zidentyfi ko w ac r62ne r o dzaie wsparcia.

Posiada umiejgtnoSci interpretacji wystgpuj4cych zaburzen stanu zdrowia i
realrzacji dzialan doradczych w zdrowiu i chorobie.

Potrafi rozpoznaa kulturowe tlo zaburzeri psychicznych
KOMPETENC JE SPOI-ECZNE

P odej muj 4c praktykg p sycho 1o gi cznq pr zestr ze ga zasad etyki zawodowej .

Potrafi komunikowa6 sig i wsp6lpracowat z innymi specjalistami.

Rozumie koniecznoSi dalszego ksztalcenia w zawodzie psychologa klinicznego.
Przejawiapostawg akceptacji r zrozumienia wobec os6b potrzebuj4cych pomocy
psychologicznej.
Rozumie wagg dbania o wlasne zdrowie psychiczne.

Posiada kompetencj e interpersonalne niezbgdne psychologowi klinicznemu.
Wykazuje przekonani e, 2e zdrowie jest warloSci4 i zasobem psychicznym.

SK WO1

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 UOlO

SK KOl
SK KO2

SK KO3

SK KO4

SK KO5

SK KO6
SK KO7
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Formy sprawdzania efekt6w uczenia sie



Zalacznik Nr 6 do ZarzEdzenia Nr RD/2.0201-3/2020

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
KIERUNEK: PSYCHOLOGIA

PLAN SPECJALNOSCI

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

Semestr Vll

Semestr Vlll

Zajqcia dydaktyczne

nazwa kursu

godziny kontaktowe

E punkty
ECTS

W

zalql w grupach m
Io
0)-f,
lf,

o-
No
3A K L S P

Psychologia os6b z niepelnosprawno5ciq 30 15 45 E 6

Psychoterapia 30 '15 45 -tr 5

Wsparcie psychologiczne w sytuacjach trudnych 30 15 45 z 4

90 45 135 15

Zajqcia dydaktyczne

NAZWA KUTSU

godziny kontaktowe

E
t-

punkty
ECTS

W

zEQcw grupach m
I
o
a

='3c

-0)
No
3A K L S P

Elementy socjoterapii 30 15 45 z 5

Psychologia osob chorych somatycznie 30 15 45 E 5

Psycholog ia calo6ciow y ch zaburzen
rozwojowych

30 15 45 E 5

90 45 135 15



Semestr lX

Semestr X

Zajqcia dydaktyczne

nazwa kursu

godziny kontaktowe

E
t-

punkty
ECTS

W

zajqc w grupach m
o
0)

='3C

0)
No
3A K L S P

Terapia poznawczo-behawioralna 30 30 60 E 6

Interwencja kryzysowa 30 15 45 Z 5

Kontakt terapeutyczny 15 15 Z 4

60 60 120 15

Zajqcia dydaktyczne

nazwa Kursu

godziny kontaktowe

E
t-

punkty
ECTS

W

zajqcw grupach m
Io
ID-
='
:lc

0)
No
3A K L S P

Diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna 30 30 60 E o

Techniki terapeutyczne w pracy z dzielmi i

mlodzie2a
30 30 60 E 5

Psychologia egzystencjalna 30 15 45 z 4

90 75 165 15


