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Nazwa kierunku, poziom i profil oraz formy studiów 

 

Nazwa kierunku studiów PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia 

(studia pierwszego stopnia / studia drugiego 

stopnia / jednolite studia magisterskie) 

Studia jednolite magisterskie 

Profil kształcenia 

 

praktyczny 

Forma studiów 

stacjonarne/niestacjonarne 

Stacjonarne i niestacjonarne 

(Prowadzone według identycznego m.in. pod 

względem liczby godzin programu studiów) 

Przyporządkowanie kierunku do 

dyscypliny lub dyscyplin, do których 

odnoszą się efekty uczenia się, ze 

wskazaniem dyscypliny wiodącej 

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina 

Psychologia 

Wskazanie tytułu zawodowego nadawanego 

absolwentom 

 

magister 

 

 

Podstawowym celem kształcenia jest umożliwienie studentowi nabycia wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych adekwatnych do profesjonalnego wykonywania zawodu psychologa w dwóch wybranych 

modułach specjalnościowych: Psychologia rodziny z uzależnieniem i diagnozą psychiatryczną i 

Psychologia integralnego wspierania dziecka i rodziny. W trakcie kształcenia student zdobywa: 

● Wiedzę – rozpoznawania psychologicznych uwarunkowań, mechanizmów, procesów i 

zdarzeń funkcjonowania człowieka, rozwoju osoby i specyfiki jej funkcjonowania na 

każdym etapie życia ze szczególnym uwzględnieniem występujących zaburzeń rozwoju, 

zaburzeń psychicznych i somatycznych a także metod psychologicznej diagnozy i 

sposobów udzielania wsparcia. Ponadto zdobywa znajomość języka obcego na poziomie 

biegłości B2+ Europejskiego systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz metod i 

sposobów rozwoju własnego w obszarze osobowym i zawodowym. 

● Umiejętności: rozpoznawania psychologicznych uwarunkowań, mechanizmów, procesów 

i zaburzeń funkcjonowania człowieka, planowania i organizowania pracy, posługiwania się 

specjalistycznym językiem psychologicznym, dostrzegania oraz samodzielnego 

rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w ramach wybranego modułu 

specjalnościowego, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu psychologicznego, 

posługiwania się odpowiednimi metodami diagnostycznymi oraz analizowania i 

interpretowania uzyskanych za ich pomocą wyników, zastosowania różnych form 

oddziaływania psychologicznego w wymiarze osobistym i społecznym, planowania i 

przeprowadzania działań profilaktycznych. 

● Kompetencje: osobiste i społeczne potrzebne do aktywnego działania we wszystkich tych 
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dziedzinach życia, gdzie profesjonalne, psychologiczne umiejętności są  niezbędne, 

pomocne, wspierające i usprawniające funkcjonowanie człowieka, a więc absolwenta 

cechuje gotowość do stałego pogłębiania swojej wiedzy, zdobywania fachowego 

doświadczenia, prezentowania postawy rozumienia, uważności i zaangażowania w 

udzielaniu pomocy psychologicznej, kierowania się przy tym odpowiedzialnością i 

przestrzeganiem zasad etyki;  do kreatywnego rozwiązywania problemów 

psychospołecznych, działania na rzecz rodziny i jej środowiska. 

Absolwent specjalności Psychologia rodziny z uzależnieniem i diagnozą psychiatryczną, zdobywa wiedzę 

na temat zdrowych i zaburzonych form zachowania i funkcjonowania osoby i rodziny. Otrzyma pogłębioną 

i szeroką wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej, klinicznej, psychopatologii i psychiatrii o specyfice 

funkcjonowania człowieka z zaburzeniami zdrowia psychicznego i somatycznego poszerzoną o wiadomości 

z zakresu patologii w rodzinie a także o mechanizmach uzależnień i ich wpływie na funkcjonowanie osoby 

i rodziny. Ponadto, absolwent będzie posiadał pogłębioną wiedzę z zakresu diagnostyki oraz 

obowiązujących standardów sporządzania opinii psychologicznych i przygotowywania programów pomocy 

psychologicznej. 

Absolwent zostanie wyposażony w umiejętności praktyczne polegające na profesjonalnym diagnozowaniu 

zdrowia i zaburzeń,  tworzeniu i stosowaniu adekwatnych form pomocy, wykorzystywaniu 

wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych, tworzeniu narzędzi poprawnych pod względem 

psychometrycznym, formułowaniu i weryfikowaniu hipotez, prawidłowym wskazywaniu przyczyn i 

mechanizmów powstawania zaburzeń. Ponadto student będzie posiadał umiejętności pozwalające na 

interpretację wyników badań psychologicznych, komunikowania się w tym obszarze z pacjentami, ich 

rodzinami i zespołami leczącymi, podejmowania działań profilaktycznych i terapeutycznych. Zajęcia 

praktyczne w trakcie studiów pozwolą na zdobywanie tych umiejętności w realnych warunkach pracy 

psychologa. 

Absolwent w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności dysponuje kompetencjami w zakresie 

diagnozowania normy i patologii, analizowania i interpretowania zachowań osób i grup, konstruowania 

programów pomocy psychologicznej i terapeutycznej. Posiada kompetencje pozwalające na zaangażowanie 

w proces pomocy osobie potrzebującej, nawiązywanie relacji osobowych, rozumienie człowieka 

potrzebującego i cierpiącego, poszanowanie jego godności i wolności, kierowanie się zasadami etyki i 

prawa. Absolwent tej specjalności będzie posiadał adekwatne kompetencje językowe i komunikacyjne do 

profesjonalnego komunikowania się z osobami o różnych potrzebach. Ponadto Absolwent ma kompetencje 

do tego, aby pracować nad własną osobowością, kształtować ją na drodze samowychowania, poddawać 

superwizji własną pracę zawodową, aby profesjonalnie angażować się w prace dla dobra własnego i 

społecznego. 
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Absolwent specjalności: Psychologia integralnego wspierania dziecka i rodziny, zdobywa wiedzę na temat 

funkcjonowania człowieka od okresu prenatalnego do wieku senioralnego. Poznaje mechanizmy 

kształtowania się instrumentalnych i kierunkowych procesów psychicznych w kontekście ogólnych i 

specyficznych, indywidualnych i społecznych czynników rozwojowych, w tym znaczenie 

niepełnosprawności, dysharmonii indywidualnego wzorca rozwoju jednostki oraz nietypowych środowisk 

rodzinnych w kształtowaniu życia ludzkiego. Zyskuje wiedzę z zakresu mechanizmów diagnozy 

rozwojowej, modeli badań nad rozwojem i strategii wspomagania rozwoju oraz działania na rzecz poprawy 

sytuacji trudnych związanych z edukacją i wychowaniem, życiem osobistym i rodzinnym. 

Absolwent nabędzie umiejętności diagnozy i interpretacji rozwijających się procesów psychicznych, 

podejmowania działań profilaktycznych i wspierających rozwój w okresie dzieciństwa, młodości, wieku 

dorosłego i senioralnego, a także diagnozy i wspierania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu, z 

niepełnosprawnością, chorego somatycznie, z dysharmonią rozwojową, a także wspierania osób i rodzin z 

niepomyślną diagnozą prenatalną, w sytuacji sieroctwa i pieczy zastępczej, z diagnozą choroby terminalnej 

i innych trudności. 

Absolwent nabędzie kompetencje, które umożliwią mu prowadzenie profesjonalnych działań 

diagnostycznych z zachowaniem poprawności metodologicznej i terapeutycznej. Dopasowania działań do 

indywidualnych potrzeb osoby i rodziny. Na polu badawczym: analizowania, wyciągania wniosków, 

gromadzenia danych, skutecznego komunikowania się zarówno z profesjonalistami, jaki 

nieprofesjonalistami, dzielenia się swoją wiedzą psychologiczną, kreatywności w podejściu i 

rozwiązywaniu zadań, elastyczności w stosowaniu metod pracy, otwartości i zdolności do rozpoznawania 

zagrożeń rozwojowych, dysfunkcji rodzinnych i adekwatnego planowania własnej pracy. Ponadto 

Absolwent nabędzie kompetencji do zaangażowanej pracy nad własnym rozwojem jako osoby i jako 

profesjonalisty w zawodzie, okazywania empatii, przestrzegania zasad etyki i prawa w służbie osoby i 

rodziny. 
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Program studiów jednolitych magisterskich kierunek Psychologia (studia stacjonarne i niestacjonarne) 

 
1. Wskaźniki dotyczące programu studiów na kierunku studiów będącym przedmiotem wniosku 

określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 
r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861) 
 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów  10/300 ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć 
3840 (stacjonarne i 

niestacjonarne) 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących zajęcia 

151,7 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom kształtującym 

umiejętności praktyczne 
167 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z 

dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych − w przypadku 

kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 

innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

6,2 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 91 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym  36 

Wymiar praktyk zawodowych  960 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 
60 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 

stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 

niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

1. / nie dotyczy 

 

 

2. Nie dotyczy 
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2. Efekty uczenia się 

EFEKTY UCZENIA SIĘ –  KIERUNEK PSYCHOLOGIA, PROFIL PRAKTYCZNY, STUDIA NIESTACJONARNE I 

STACJONARNE 

Symbol efektu Treść Odniesienie do uniwersalnych 

charakterystyk poziomów PRK 

oraz charakterystyk drugiego 
stopnia efektów uczenia się PRK 

WIEDZA – ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE 

PS_W01 w pogłębionym stopniu, czym zajmuje się psychologia i czym różni 

się od innych nauk, jaki był jej rozwój, jakie są jej dyscypliny, czym 

się szczegółowo zajmują i jakie są ich stanowiska wobec dylematów 

współczesnej cywilizacji zwłaszcza w obszarze dotyczącym rodziny. 

P7U_W 

P7S_WG 

P7S_WK 

PS_W02 w pogłębionym stopniu zagadnienia z wybranych obszarów nauk 

społecznych zna ich problematykę i zależności między nimi; wie 

jakie są ich relacje z psychologią szczególnie w obszarze integralnej 

koncepcji osoby. 

P7U_W 

P7S_WG 

P7S_WK 

PS_W03 rozszerzoną  i uporządkowaną faktografię  historii  psychologii  oraz  

ewolucji i  rozwoju  myśli  psychologicznej, uwzględniając 

osiągnięcia światowej i polskiej nauki na tym polu 

 P7U_W 

P7S_WG 

PS_W04 w  pogłębionym stopniu cykl życia człowieka: o jego biologicznych i 

genetycznych uwarunkowaniach,  procesach  socjalizacyjnych  i  

kulturowych,  rodzajach  więzi społecznych, mechanizmach 

psychospołecznych, rządzących nimi prawidłowościach i 

występujących problemach i trudnościach interpretacyjnych, 

rozumie ich znaczenie w kontekście wybranej działalności 

zawodowej 

P7U_W 

P7S_WG 

PS_W05 w  stopniu  poszerzonym  funkcjonowanie  rodziny w relacji do 

istniejących struktur  społecznych  i  instytucji  życia  społecznego  

oraz zachodzące  między  nimi  relacje,  szczególnie  w  zakresie 

niesienia pomocy psychologicznej rodzinie i poszczególnym jej 

członkom 

P7U_W 

P7S_WG 

  

PS_W06 w poszerzonym stopniu problematykę dotyczącą procesów  

zarządzania konfliktami, sytuacjami kryzysowymi,  komunikowania 

interpersonalnego i    społecznego,   ich zależności,   

prawidłowości   i   zakłóceń,   zorientowaną   na wykorzystanie 

praktyczne 

P7U_W 

P7S_WG 

  

PS_W07 w  pogłębionym  stopniu  procesy diagnostyczne  wobec osoby 

 z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych i 

P7U_W 

P7S_WG 
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instytucjonalnych oraz  organizacji  systemu integralnej  pomocy 

psychologicznej 

  

PS_W08 w  poszerzonym  stopniu  uwarunkowania prawne, etyczne, 

ekonomiczne odnoszące  się  do pracy psychologa, szczególnie w 

aspektach: przestrzegania  tajemnicy  zawodowej,  wykonywania 

zawodu, także tworzenia różnych form przedsiębiorczości, ochrony 

własności intelektualnej, odpowiedzialności    zawodowej  i 

etycznej oraz    praw pacjenta 

P7U_W 

P7S_WK 

PS_W09 znaczenie zachowań religijnych i duchowości oraz systemów 

wartości w rozwoju człowieka 

P7U_W 

P7S_WG 

PS_W10 w pogłębionym stopniu przyczyny nieprawidłowości w rozwoju 

intelektualnym, psychicznym, duchowym i fizycznym człowieka, 

kryzysów, uzależnień patologii i konfliktów, posiada wiedzę na 

temat stopnia ich zależności od środowiska oraz zna sposoby ich 

zapobiegania,  terapii, rehabilitacji i wie jak zastosować je w 

praktyce 

P7U_W 

P7U_WG 

  

PS_W11 w pogłębionym stopniu, jak analizować i interpretować rolę 

czynników sprzyjających zachowaniom zdrowotnym, zapobieganiu 

potencjalnym zaburzeniom rozwoju i patologii w zakresie 

procesów psychicznych i potrafi zastosować odpowiednie metody 

pracy 

P7U_W 

P7S_WG 

PS_W12 w pogłębionym stopniu uwarunkowania w zakresie rozwoju 

psychicznego u osób niepełnosprawnych, z różnymi dysfunkcjami 

psychicznymi i wie jak wykorzystać je w praktyce 

P7U_W 

P7U_WK 

PS_W13 w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia diagnozy oraz 

formy pomocy psychologicznej w  i zna konsekwencje stosowania 

ich w praktyce 

P7U_W 

P7U_WG 

  

PS_W14 sytuację i problemy współczesnej rodziny, jej społeczne 

uwarunkowania i wie w jaki sposób nieść pomoc psychologiczną 

rodzinie w wielu aspektach jej życia i jest zorientowany na 

wykorzystywanie tej wiedzy w praktyce 

P7U_W 

P7S_WG 

P7S_WK 

  

UMIEJĘTNOŚCI – ABSOLWENT POTRAFI: 

PS_U01 dokonać   pogłębionej   obserwacji   i   interpretacji   zjawisk 

społecznych, mechanizmów  psychospołecznych;  krytycznie 

analizować ich powiązania  z    różnymi obszarami

 działalności psychologicznej  oraz    posiada  umiejętność  

pogłębionej  oceny tych zjawisk w wybranych obszarach i potrafi 

wykorzystać posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania 

P7U_U 

P7S_UW 
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złożonych i nietypowych problemów 

PS_U02 wykorzystać  poszerzoną  wiedzę  teoretyczną  z  zakresu 

psychologii   oraz   powiązanych   z   nią   dyscyplin   w   celu 

analizowania   i   interpretowania   problemów   związanych m.in. z 

komunikacją  interpersonalną  i  społeczną,  filozoficznymi, 

etycznymi i prawnymi aspektami  pracy psychologa.  

P7U_U 

P7S_UW 

PS_U03 posługiwać  się  poszerzonymi  ujęciami  teoretycznymi bazując na 

właściwym doborze źródeł i informacji w celu analizowania typów 

osobowościowych, diagnozowania i prognozowania zachowań 

P7U_U 

P7S_UW 

PS_U04 posługiwać się szczegółowymi  zasadami  i  normami 

prawnymi zwłaszcza w odniesieniu do systemu lecznictwa oraz  

analizować  dylematy  etyczne;  przewidywać skutki prawne i 

moralne konkretnych działań, także w nieprzewidywalnych 

warunkach związanych z zawodem psychologa 

P7U_U 

P7S_UW 

PS_U05 odpowiednio dobrać i posługiwać się  technikami  badawczymi  i 

narzędziami diagnostycznymi umożliwiającymi identyfikację 

problemów jednostek i grup społecznych oraz podejmować 

działania diagnostyczne, profilaktyczne i pomocowe także w 

sposób innowacyjny 

P7U_U 

P7S_UW 

  

PS_U06 zastosować odpowiednie metody analizy statystycznej do 

interpretacji danych empirycznych oraz ocenić wartość 

stosowanych technik badawczych w praktyce 

P7U_U 

P7S_UW 

PS_U07 opracować lub dobrać metody pomocy psychologicznej, posługując 

się między innymi formułowaniem i testowaniem hipotez, 

odpowiednie dla danych form dysfunkcjonalnych w rodzinie 

P7U_U 

P7S_UW 

PS_U08 samodzielnie konstruować i oceniać psychometrycznie 

psychologiczne narzędzia badawcze i stosować je w praktyce, 

potrafi swobodnie posługiwać się terminologią psychologiczną 

P7U_U 

P7S_UW 

PS_U09 rozpoznawać problemy specyficzne dla różnych rodzajów 

dysfunkcji w rodzinie, w szczególności: niepełnosprawności,  form 

uzależnienia, patologii, choroby psychicznej I  zaplanować sposób 

pomagania stosując odpowiednie metody terapeutyczne 

P7U_U 

P7S_UW 

P7S_UK 

P7S_UO 

PS_U10 zaplanować i przeprowadzić oddziaływania psychoprofilaktyczne i 

psychoedukacyjne wspierające dziecko i rodzinę w sytuacji 

diagnozy prenatalnej, sieroctwa, niepełnosprawności, pieczy 

zastępczej, niepowodzeń szkolnych, zaburzeń rozwoju, choroby 

terminalnej, uzależnień i innych dysfunkcji 

P7U_U 

P7S_UW 

P7S_UK 

P7S_UO 

  

PS_U11 dbać o jakość swoich usług psychologicznych poprzez P7U_U 
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systematyczną pracę nad własnym warsztatem terapeutycznym 

(superwizje) zwracając się o pomoc do ekspertów 

P7S_UW 

P7S_UK 

P7S_UO 

PS_U12 posługiwać się umiejętnościami językowymi zgodne z 

wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego, posługiwać się 

specjalistyczną terminologią  w obszarze psychologii 

P7U_U 

P7S_UK 

P7S_UO 

P7S_UU 

PS_U13 profesjonalnie porozumiewać się z wykorzystaniem różnych 

kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w swojej 

dziedzinie oraz popularyzowania wiedzy w tej dziedzinie wśród 

niespecjalistów;  umie pisać teksty przydatne w pracy; potrafi 

samodzielnie przygotować i wygłosić prezentację ustną, 

przedstawiając swój pogląd w zakresie studiowanej dziedziny nauki 

oraz podając argumenty za i przeciw; potrafi poprowadzić i 

podsumować dyskusję, motywując uczestników do aktywności i 

ustosunkowując się do wyrażanych opinii; potrafi inspirować i 

organizować proces uczenia się innych osób 

P7U_U 

P7S_UK 

P7S_UO 

P7S_UU 

  

PS_U14 prezentować własne stanowisko, negocjować i prowadzić debatę w 

zakresie omawianych problemów, wykorzystując także 

zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, potrafi 

korzystać z otwartych zasobów edukacyjnych 

P7U_U 

P7S_UW 

P7S_UK 

PS_U15 samodzielnie  planować  własne  uczenie się,  organizować swoją 

pracę, rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić,   przetwarzać   

oraz   udostępniać   informacje   z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii informatycznych 

P7U_U 

P7S_UU 

PS_U16 samodzielnie projektować ścieżkę własnego rozwoju osobowego, 

intelektualnego, duchowego, moralnego i fizycznego w kontekście 

własnego ustawicznego rozwoju a także z uwagi na szczególną rolę 

społeczną zawodu psychologa. 

P7U_U 

P7S_UU 

  

PS_U17 wykorzystać pogłębione umiejętności organizacyjne w zakresie 

współpracy oraz kierowania zespołem, pozwalające na realizację 

celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań 

profesjonalnych; potrafi prognozować przebieg oraz przewidywać 

skutki planowanych działań 

P7U_U 

P7S_UO 

P7S_UU 

PS_U18 wejść w kontakt i nawiązać prawidłową relację z pacjentem 

rozumiejąc uwarunkowania własne i pacjenta, tworzyć przestrzeń 

terapeutyczną niezbędną dla procesu zdrowienia pacjenta 

P7U_U 

P7S_UO 

P7S_UU 

  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – ABSOLWENT JEST GOTÓW DO: 
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PS_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności, samodzielnego 

ich uzupełniania, zasięgania opinii ekspertów  w zależności od 

pojawiających się potrzeb środowiska rodziny 

P7U_K 

P7S_KK 

PS_K02 organizowania i planowania własnej kariery zawodowej,  

rozwiązywania konkretnych zadań i problemów życiowych,  

prawidłowej  ich identyfikacji  i  rozstrzygania wobec zmieniających 

się uwarunkowań społecznych 

P7U_K 

P7S_KK 

PS_K03 otwartości i wchodzenia w relacje oraz doskonalenia siebie na polu 

osobowym i zawodowym dla odpowiedzialnego wypełniania 

zobowiązań wobec rodziny i jej środowiska, podtrzymywania etosu 

zawodu psychologa 

P7U_K 

P7S_KR 

PS_K04 rozwijania dorobku zawodu psychologa poprzez popularyzację 

wiedzy w formie publikacji, wystąpień konferencyjnych i  

organizowania szkoleń prezentujących problemy psychologiczne 

oraz analizowania praktycznych zagadnień psychologicznych 

P7U_K 

P7S_KO 

P7S_KR 

PS_K05 prawidłowej identyfikacji, rozstrzygania i działania na rzecz 

przestrzegania zasad etycznych związanych z wykonywaniem 

zawodu psychologa poprzez działalność popularyzatorską i 

postawy prospołeczne i altruistyczne 

P7U_K 

P7S_KR 

PS_K06 udzielania pomocy psychologicznej i planowania ścieżki 

pomocowej dziecku i rodzinie w realizując w ten sposób misję 

pracy na rzecz interesu publicznego i środowiska społecznego 

P7U_K 

P7S_KO 

P7S_KR 

PS_K07 ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności 

językowych oraz samodzielnego wykorzystywania w tym celu 

dostępnych mu źródeł i ich krytycznej oceny pod względem 

przydatności do swojej pracy zawodowej 

P7U_K 

P7S_KK 

PS_K08 działania w sposób przedsiębiorczy i profesjonalny (zarówno 

indywidualnie, jak i grupowo), wykorzystując wiedzę z zakresu 

różnych dziedzin nauki 

P7U_K 

P7S_KO 

PS_K09 kontaktu z terapeutycznego z pacjentem, podejmowania roli 

pomagania w zmieniających się uwarunkowaniach społecznych 

P7U_K 

P7S_KK 
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3. Wykaz zajęć objętych programem studiów – studia stacjonarne i niestacjonarne1  

 

kod 
zajęć 

przedmiot 
L. 
godz. 

ECTS 
ECTS 
kontakt 

ECTS 
prakt. 

 
ECTS 
do 
wyboru 

moduł ogólny  
PS_01 technologie informacyjne 30 3 1,7   

PS_02 ochrona praw autorskich 10 1 0,4   

PS_03 podstawy zarządzania i przedsiębiorczości 20 2 1   

PS_04 WF 60      

PS_7 lektorat języka angielskiego 
240 12 10  12 

PS_7a Lektorat języka rosyjskiego 

moduł kierunkowy 

PS_1 trening interpersonalny 30 3 1,7   

PS_2 trening intrapsychiczny 30 3 1.7   

PS_3 
historia filozofii i myśli psychologicznej (dziedzina 
nauk humanistycznych) 

120 12 6,2   

PS_4 logika z metodologią nauk 80 8 4,4   

PS_5 antropologia filozoficzna 80 8 4,4   

PS_6 teoria poznania 40 4 2,1   

PS_8 aksjologia 30 3 1,7   

PS_9 metafizyka 30 3 1,7   

PS_10 biologiczne podstawy rozwoju i zachowania 30 3 1,7   

PS_11 genetyczne uwarunkowania rozwoju  człowieka 30 3 1,7   

PS_12 wprowadzenie do psychologii 40 4 2,4   

PS_13 statystyka  40 4 2,1   

PS_14 psychologia rozwoju człowieka 80 8 4,4   

PS_15 metodologia badan psychologicznych 40 4 2,6   

PS_16 psychologia osobowości 80 8 4,4 8  

PS_17 psychologia poznawcza 60 6 3,2 6  

PS_18 psychologia kliniczna 90 9 4,8 9  

PS_19 zajęcia terenowe 160 16 8 16  

PS_20 etyka zawodu psychologa 30 3 1,7   

PS_21 psychopatologia 90 9 4,6 9  

PS_22 psychometria i diagnoza psychologiczna 60 6 3,4 6  

PS_23 psychologia duchowości  30 3 1,5   

PS_24 psychologia emocji 80 8 4,4 8  

PS_25 psychologia rodziny 30 3 1,7   

PS_26 pomoc psychologiczna  30 3 1,6 3  

PS_27 formy pomocy dziecku w rodzinie 40 4 2,2 4  

                                                           
1 Integralnym elementem programu są Sylabusy przedmiotów określające m.in. przypisanie do zajęć efektów 

uczenia się oraz treści programowych umożliwiających uzyskanie tych efektów wraz z metodami ich 

weryfikacji, metody pracy i oceny, uzasadnienie szacowanego nakładu pracy studenta mierzonego punktami 

ECTS, literaturę obowiązkową i uzupełniającą. 
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PS_28 kierunki działań profilaktycznych wobec  rodziny 40 4 2,2 4  

PS_29 polityka społeczna wobec dziecka i rodziny 20 2 1,4   

PS_30 komunikacja interpersonalna w rodzinie 30 3 1,7 3  

PS_31 praca z grupą i jednostką 30 3 1,7 3  

PS_32 podstawy psychiatrii  30 3 1,7   

PS_33 terapia rodzin 60 6 3,2 3  

PS_34 podstawy prawa w psychologii 30 3 1,7   

PS_35 wybrane problemy bioetyczne – (w języku angielskim) 30 3 1,7   

PS_36 otwarte zasoby edukacyjne – (w języku angielskim) 20 2 1,4   

PS_39 psychologia relacji w rodzinie 30 3 1,7 3  

PS_40 kontakt terapeutyczny 20 2 1 2  

PS_41 konflikty i kryzysy - diagnoza i zarządzanie -mediacje  30 3 1,7 3  

PS_42 psychiatria dziecięca 80 8 4,4 4  

PS_43 psychopatologia nadużyć władzy  rodzicielskiej  40 4 2,2 4  

PS_48 superwizja pracy klinicznej 60 6 3,6 6  

PS_57 praca dyplomowa 100 8 1  8 

PS_37 seminarium magisterskie 120 8 4,8  8 

PS_38 praktyka zawodowa 960 36 9,6 36 36 

RAZEM moduł ogólny i kierunkowy 3570 273 136,7 140 64 

Moduł specjalności  Psychologia rodziny z uzależnieniem i diagnozą psychiatryczną 

PS_44 psychologia zdrowia  psychicznego 40 4 2,2 4 4 

PS_45 
metody pracy terapeutycznej w sytuacji zachowań 
ryzykownych i uzależnień 

100 10 5,6 10 10 

PS_46 metody  profilaktyki uzależnień 50 5 2,8 5 5 

PS_47 
pomoc psychologiczna rodzinie z diagnozą 
psychiatryczną 

80 8 4,4 8 8 

RAEM Moduł specjalności  Psychologia rodziny z uzależnieniem i 
diagnozą psychiatryczną 

270 27 15 27 27 

Moduł specjalności  Psychologia integralnego wspierania dziecka i rodziny 

PS_49 pomoc psychologiczna rodzinie z niepełnosprawnością 30 3 1,7 3 3 

PS_50 psychologia matki i dziecka  30 3 1,7 3 3 

PS_51 
pomoc psychologiczna rodzinie w sytuacji diagnozy 
prenatalnej 

30 3 1,7 3 3 

PS_52 diagnoza psychologiczna  spektrum autyzmu 30 3 1,7 3 3 

PS_53 diagnoza psychologiczna niepowodzeń szkolnych 30 3 1,7 3 3 

PS_54 
pomoc psychologiczna dziecku ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi 

60 6 3,1 6 6 

PS_55 
pomoc psychologiczna dziecku w sytuacji sieroctwa i 
pieczy zastępczej 

30 3 1,7 3 3 

PS_56 
pomoc psychologiczna rodzinie w sytuacji choroby 
terminalnej i wieku senioralnego 

30 3 1,7 3 3 

RAZEM Moduł specjalności  Psychologia integralnego 
wspierania dziecka i rodziny 

270 27 15 27 27 

RAZEM PROGRAM STUDIÓW 3840 300 151,7 167 91 
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4. Wymiar, zasady i formę odbywania praktyk zawodowych oraz liczbę punktów 

ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach tych praktyk 

Praktyka psychologiczna jest integralną częścią studiów. Trwa 960 godzin i została równomiernie 

rozłożona na 6 semestrów po 160 godzin. Rozpoczyna się po drugim roku studiów - na 5 semestrze. Studenci 

mają do wyboru placówki, z którymi uczelnia ma podpisane porozumienie o współpracy lub inne wybrane 

przez studentów placówki, po zaaprobowaniu ich przez kierownika praktyk. 

Przyjęto następujący sposób wyliczenia liczby godzin: 

6 miesięcy x 4 tygodnie x 5 dni x 8 godzin dziennie = 960 godzin 

Praktykom przyporządkowano 36 punktów ECTS. 

W zakresie podanych 960 godzin praktyk 240 godzin (po 40 godzin na semestr) prowadzonych będzie przy 

bezpośrednim udziale Kierownika praktyk i poświęcone nadzorowi i doradztwu merytorycznemu, doborowi 

adekwatnych miejsc praktyki, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się, wystawieniem ostatecznej 

recenzji praktyk. 

Praktyka została podzielona na moduły: 

a)      Praktyka psychologiczna moduł I. Semestry 5 – 6. 

Cel praktyki: podczas tego modułu studenci dokonują obserwacji pracy psychologów. Zapoznają 

się z dokumentacją tworzoną przez psychologów, analizują i obserwują diagnostykę, obserwują i 

uczestniczą w projektowaniu form pomocy psychologicznej i terapii określonych pacjentów. Mają 

możliwość dyskusji, wymiany pomysłów i poglądów na temat schematu pracy psychologa, reakcji 

pacjenta, stosowanych metod diagnozy i terapii, rozwiązywania sytuacji trudnych. W tym czasie 

też studenci mogą konfrontować własną wiedzę z praktyką i doświadczeniem innych osób. Studenci 

angażują się na rzecz działalności pomocowej organizowanej w placówce i na rzecz samej 

placówki. Mogą uczestniczyć w badaniach, które prowadzi placówka i wykonywać czynności 

zlecone im przez opiekuna praktyk z ramienia placówki. 

b)      Praktyka psychologiczna moduł II. Semestry 7 – 8. 

Cel praktyki: studenci mogą podejmować kontakt z pacjentem, prowadzić wywiad, przygotowywać 

narzędzia diagnostyczne, pisać projekty pracy z pacjentem, podejmować czynności opiekuńcze 

wobec pacjenta, podejmować niektóre czynności diagnostyczne pod opieką opiekuna praktyk z 

ramienia placówki. Angażować się na rzecz placówki i wykonywać czynności psychologiczne, 

które zostaną im zlecone przez opiekuna praktyk. 
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c)      Praktyka moduł III. Semestry 9-10. 

Cel praktyki: studenci podejmują samodzielne działania pod nadzorem opiekuna praktyk w takim 

wymiarze, w jakim jest to możliwe w określonej placówce, podejmują obowiązki zlecone im przez 

opiekuna praktyk. Zdobyte doświadczenia analizują podczas superwizji. 

Poszczególne moduły kończą się raportem z praktyk, czyli wypełnionym dziennikiem praktyk  i dołączoną 

opinią opiekuna z ramienia każdej placówki (według obowiązującego schematu w dzienniku praktyk), w 

której student odbywał praktykę. Ze względu na małe grupy studenckie, istnieje możliwość 

indywidualizowania ścieżki praktyk, aby jak najlepiej przygotować studenta do profesjonalnej pracy z 

pacjentem.  

Po zakończeniu 3 roku praktyki  Kierujący praktyką wystawia recenzję z działalności studenta 

odbywającego praktykę zawodową ciągłą i wystawia ocenę. 

 W recenzji uwzględnia: 

● stopień przygotowania merytoryczno-metodycznego studenta, 

● umiejętności pracy z pacjentem (jednostka i grupą), 

● stosunek studenta do obowiązków, 

● postawę wobec pracowników placówki i pacjentów, 

● pracę nad doskonaleniem siebie i warsztatu pracy, 

● osiągnięcie zakładanych efektów uczenia  się.
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