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Załącznik do Uchwały Nr 142/2019 Senatu UKSW  

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

 

psychologia jednolite studia magisterskie 

 

1. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Udział % 

Dziedzina nauk społecznych  psychologia 100 

 

2. Opis efektów uczenia się, uwzględniający uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia 

określone w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyki drugiego 

stopnia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust.3 ustawy – Prawo 

o szkolnictwie wyższymi i nauce. 

 

Jednolite studia magisterskie umożliwiają uzyskanie wiedzy ogólnej z zakresu psychologii 

oraz pogłębionej wiedzy szczegółowej z wybranych zagadnień psychologicznych, a także 

umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i 

etycznych. 

Absolwent kierunku psychologia posiada wiedzę, nabywa umiejętności i kompetencje w 

zakresie: 

− procesu interpretacji odmienności zachowań człowieka z różnych perspektyw 

(ewolucjonistycznej, psychoanalitycznej, behawioralnej, poznawczo-społecznej, 

humanistycznej); 

− szczegółowej analizy i interpretacji różnych procesów psychicznych i 

emocjonalnych; 

− analizy i interpretacji roli czynników sprzyjających zachowaniom zdrowotnym, 

uzależnieniom, zapobiegającym potencjalnym zaburzeniom rozwoju i patologii w 

zakresie procesów psychicznych; 

− wybranych metod i narzędzi diagnozy oraz interwencji psychologicznej; 

− nowoczesnej metodologii badań bazującej na zaawansowanej statystyce i aktualnej 

psychometrii; 

− doboru narzędzi diagnostycznych oraz technik badawczych; 

− stosowania odpowiednich metod analizy statystycznej do interpretacji danych 

empirycznych oraz oceny wartości stosownych technik badawczych; 

− doboru techniki i sposobów pomocy psychologicznej dla danych form 

dysfunkcyjnych; 

− pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej 

Studenci są merytorycznie przygotowywani do pracy na stanowisku psychologa m.in. 

w służbie zdrowia, pomocy społecznej, poradnictwie zawodowym, placówkach 

wychowawczych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych oraz wszystkich tych instytucjach, w 

których zachodzi potrzeba diagnozy lub poradnictwa psychologicznego. Są w stanie 

organizować szkolenia prezentujące problemy psychologiczne (m.in. analizować zagadnienia 

zdrowia, patologii, stresu). Prawidłowo identyfikują i rozstrzygają dylematy etyczne związane 

z wykonywaniem zawodu psychologa. 
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Symbol efektu 

uczenia się 
Wiedza 

absolwent zna i rozumie: 

odniesienie do efektów 

uczenia się na poziomie 

7 PRK 

PS_W01 

zna i rozumie, czym zajmuje się psychologia, w czym 

się różni od innych nauk, jakie są jej dyscypliny i czym 

się one szczegółowo zajmują 

P7U_W 

PS_W02 

zna i rozumie, na czym polega odmienność 

interpretacji zachowań człowieka z różnych 

perspektyw (m.in. ewolucjonistycznej, 

psychoanalitycznej, behawioralnej, poznawczo-

społecznej, humanistycznej) 

P7U_W 

PS_W03 

zna i rozumie, na czym polega oraz jak powinna 

przebiegać szczegółowo analiza i interpretacja różnych 

procesów psychicznych z różnych perspektyw 

teoretycznych 

P7U_W 

PS_W04 
zna i rozumie rolę procesów psychicznych oraz prawa 

ich rozwoju 

P7U_W 

P7S_WG 

PS_W05 
zna i rozumie historyczny rozwój psychologii oraz jej 

nurtów i poglądów ich twórców 

P7U_W 

P7S_WG 

PS_W06 
zna i rozumie nowoczesną metodologię badań bazującą 

na zaawansowanej statystyce i aktualnej psychometrii 
P7S_WG 

PS_W07 

zna i rozumie biologiczne podstawy zachowania oraz 

jest wstanie rozpoznać i zinterpretować mechanizmy 

biologiczne leżące u podłoża procesów psychicznych 

P7U_W 

PS_W08 

zna i rozumie metody interpretacji zmienności 

zachowań jednostkowych w kontekście społecznym i 

w zależności od zróżnicowanych struktur, instytucji i 

interakcji społecznych 

P7S_WG 

PS_W09 
zna i rozumie znaczenie procesów i mechanizmów 

uczenia się oraz wychowania 
P7U_W 

PS_W10 
zna i rozumie, na czym polega odpowiedzialność 

psychologa i zasady etyki jego zawodu 

P6U_W 

P7S_WK 

PS_W11 
zna i rozumie psychologiczne aspekty pracy, 

organizacji i zarządzania 
P7S_WG 

PS_W12 

zna i rozumie znaczenie zachowań religijnych i 

duchowości oraz systemów wartości w rozwoju 

człowieka 

P7U_W 

PS_W13 

zna i rozumie, jakie jest znaczenie stresu, kryzysów, 

konfliktów w życiu człowieka oraz posiada wiedzę na 

temat zapobiegania i przeciwdziałania tym zjawiskom 

P6S_WG 

P7S_WK 

PS_W14 

zna i rozumie, jak analizować i interpretować rolę 

czynników sprzyjających zachowaniom zdrowotnym, 

uzależnieniom, zapobieganiu potencjalnym 

zaburzeniom rozwoju i patologii w zakresie procesów 

psychicznych 

P7S_WG 

P7S_WK 

PS_W15 

zna i rozumie uwarunkowania w zakresie rozwoju 

psychicznego u osób niepełnosprawnych, z różnymi 

dysfunkcjami psychicznymi 

P7U_W 

P7S_WK 

PS_W16 
zna i rozumie w sposób pogłębiony wybrane metody i 

narzędzia diagnozy oraz interwencji psychologicznej 
P7S_WG 

PS_W17 

zna i rozumie typologię i zachowania osób będących w 

izolacji społecznej oraz procedury związane z 

psychologicznym orzecznictwem sądowym 

P7S_WG 

P7S_WK 
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PS_W18 
zna i rozumie podstawowe wymiary stosowane do 

opisu różnic indywidualnych 
P7U_W 

Symbol efektu 

uczenia się 
Umiejętności 

absolwent potrafi: 

odniesienie do efektów 

uczenia się na poziomie  

7 PRK 

PS_U01 

potrafi tworzyć opinie i sądy na temat wartości 

różnych podejść i interpretacji psychologicznych w 

stosunku do zachowań ludzkich 

P7U_U 

P7S_UW 

PS_U02 
potrafi sprawnie posługiwać się zasadami etyki 

zawodu psychologa  
P7U_U 

PS_U03 

potrafi posługiwać się i dobierać różne metody i testy 

psychologiczne pozwalające na diagnozę zachowań 

człowieka, różnic indywidualnych i osobowości oraz 

posiada umiejętność praktycznej analizy pakietu 

statystycznego SPSS 

P7S_UW 

PS_U04 

potrafi dobrać odpowiednie techniki badawcze do 

diagnozy zaburzeń psychoneurologicznych, 

osobowości, sprawności innych funkcji psychicznych 

(procesy poznawcze, emocjonalne, motywacyjne, 

preferencje wartości, postawy religijne, i in.), 

zdolności adaptacyjnych oraz funkcjonowania w 

różnych relacjach społecznych 

P7S_UW 

PS_U05 

potrafi posługiwać się różnymi narzędziami 

diagnostycznymi umożliwiającymi ocenę poziomu 

rozwoju jednostkowego oraz różnic pomiędzy 

jednostkami, a także narzędziami do badania 

pełnionych funkcji społecznych, doboru do 

wykonywanej pracy oraz narzędziami 

wykorzystywanymi w zarządzaniu zasobami ludzkimi 

P7S_UW 

PS_U06 

potrafi zastosować odpowiednie metody analizy 

statystycznej do interpretacji danych empirycznych 

oraz ocenić wartość stosowanych technik badawczych 

P7S_UW 

PS_U07 

potrafi dobrać techniki i sposoby pomocy 

psychologicznej odpowiednie dla danych form 

dysfunkcjonalnych 

P7S_UW 

P7S_UU 

PS_U08 
potrafi samodzielnie konstruować i oceniać 

psychometrycznie psychologiczne narzędzia badawcze 

P7U_U 

P7S_UU 

PS_U09 
potrafi posługiwać się pisemnie i słownie 

specjalistyczną terminologią psychologiczną 
P7U_U 

PS_U10 

potrafi rozpoznawać problemy specyficzne dla różnych 

rodzajów niepełnosprawności i udzielić odpowiedniej 

pomocy psychologicznej 

P7S_UK 

P7S_UO 

PS_U11 

potrafi rozpoznawać problemy specyficzne dla różnych 

form uzależnienia oraz udzielić odpowiedniej pomocy 

psychologicznej 

P7S_UK 

P7S_UO 

PS_U12 
potrafi zaplanować i przeprowadzić oddziaływania 

psychoprofilaktyczne i psychoedukacyjne 

P7S_UK 

P7S_UO 

P7S_UU 

PS_U13 

potrafi posługiwać się umiejętnościami językowymi 

zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, a w szczególności: posiada pogłębioną 

umiejętność porozumiewania się z wykorzystaniem 

różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze 

specjalistami w swojej dziedzinie oraz 

popularyzowania wiedzy w tej dziedzinie wśród 

niespecjalistów; posiada pogłębioną umiejętność 

P7S_UK 

P7S_UO 

P7S_UU 
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pisania tekstów przydatnych w pracy akademickiej; 

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 

Symbol efektu 

uczenia się 
Kompetencje społeczne 

absolwent jest gotów do: 

odniesienie do efektów 

uczenia się na poziomie 

7 PRK 

PS_K01 
jest gotów do otwartości i wchodzenia w relacje z 

innymi osobami 

P7U_K 

P7S_KO 

PS_K02 

jest gotów do organizowania i planowania własnych 

badań zmierzających do rozwiązywania konkretnych 

zadań i problemów życiowych 

P7U_K 

P7S_KK 

PS_K03 

jest gotów do samodzielnego uzupełniania wiedzy i 

umiejętności w zależności od pojawiających się 

potrzeb i zmian 

P7S_KK 

PS_K04 

jest gotów do organizowania szkoleń prezentujących 

problemy psychologiczne oraz analizowania 

praktycznych zagadnień psychologicznych 

P7S_KO 

PS_K05 

jest gotów do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania 

dylematów etycznych związanych z wykonywaniem 

zawodu psychologa 

P7U_K 

P7S_KR 

PS_K06 
jest gotów do udzielania pomocy psychologicznej i 

interwencji kryzysowej 

P7U_K 

P7S_KO 

P7S_KR 

PS_K07 

jest gotów do 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 

P7S_KK 
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3.1 Program studiów stacjonarnych 

Ogólne informacje o programie 

Klasyfikacja ISCED 0313 

Liczba semestrów 10 

Profil ogólnoakademicki 

Forma studiów stacjonarne 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Łączna liczba godzin zajęć konieczna do ukończenia studiów 
3510 

(bez praktyk) 

Liczba  punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 300 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim 

udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 
150 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu 

nauki języków obcych 
14 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć do 

wyboru 
104 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk 

zawodowych 
20 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z 

dziedziny nauk humanistycznych 

nie mniejszą niż 5 punktów ECTS – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do 

dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki 

społeczne 

8 

Wymogi związane z ukończeniem studiów  

praca dyplomowa 

oraz egzamin 

dyplomowy  

Opis realizacji programu 

W toku studiów studenci realizują: 

1. przedmioty obligatoryjne; 

2. lektorat i translatoria z języka nowożytnego; 

3. zajęcia z wychowania fizycznego; 

4. wykłady monograficzne za 12 ECTS; 

5. zajęcia z zakresu nauk humanistycznych za 8 ECTS; 

6. zajęcia z zakresu wybranego profilu kształcenia za: 40 ECTS; 

do wyboru są następujące profile: 

a) Psychologia kliniczna i psychoterapia; 

b) Psychologia pracy i organizacji; 

c) Psychologia wspomagania rozwoju; 

d) Psychologia sądowa i penitencjarna 

7. praktyki zawodowe za 20 ECTS. 

Dodatkowo student może zrealizować zajęcia, w tym praktyki, przygotowujące do wykonywania 

zawodu nauczyciela-psychologa, w wymiarze określonym w standardach kształcenia nauczycieli.  
 

Studenci będący cudzoziemcami uzyskują dodatkowe 6 punktów ECTS, uczęszczając na 

przedmiot Język polski akademicki dla cudzoziemców. 
 

W programie studiów przewidziano realizację obowiązkowych praktyk dla studentów w 

wymiarze łącznym 480 godzin na IV i V roku studiów.  

Organizatorem praktyk jest UKSW. Nadzór nad organizacją praktyk sprawuje Biuro Karier 
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UKSW. Informacje dotyczące zasad i form odbywania praktyk regulują: Regulamin Praktyk 

Studenckich UKSW oraz program praktyk, stanowiący załącznik do programu studiów. 
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3.2 Zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia oraz sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez 

studenta w trakcie całego cyklu kształcenia STUDIA STACJONARNE 
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Przedmioty obligatoryjne 

 
196 

1 I 1 Wychowanie fizyczne polski ćwiczenia  zaliczenie 30 0 

2 I 2 Wychowanie fizyczne polski ćwiczenia  zaliczenie 30 0 

3 I 1 Kultura i techniki studiowania polski konwersatorium PS_K03; PS_K07 zaliczenie na ocenę 15 1 

4 I 2 Ochrona własności intelektualnej polski konwersatorium PS_K03; PS_K07 zaliczenie na ocenę 15 1 

5 I 1-2 

Podstawowe umiejętności 

psychologiczne oraz wprowadzenie do 

psychologii 

polski wykład/ćwiczenia 

PS_W01; PS_W02; 

PS_U01; 

PS_K01;PS_K07 

zaliczenie na ocenę 90 6 

6 I 1-2 Biologiczne podstawy psychologii polski wykład/ćwiczenia PS_W04; PS_W07 
egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
180 18 

7 I 1-2 
Humanistyczny i społeczny kontekst 

psychologii 
polski wykład/ćwiczenia 

PS_W01; PS_W02; 

PS_W05; PS_W08 
zaliczenie na ocenę 180 18 

8 I 1-2 Metodologia ogólna i statystyka polski wykład/ćwiczenia PS_W06; PS_U06 
egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
120 12 

Łącznie na 1 roku 56 
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9 II 3-4 Psychologia społeczna polski wykład/ćwiczenia 
PS_W08; PS_U04; 

PS_U05; PS_K01 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
120 8 

10 II 3-4 Różnice indywidualne polski wykład/ćwiczenia 
PS_W07; PS_W18; 

PS_U03;PS_U05 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
90 6 

11 II 3-4 Procesy poznawcze polski wykład/ćwiczenia 
PS_W03; PS_W09; 

PS_U04 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
120 8 

12 II 3-4 Emocje i motywacje polski wykład/ćwiczenia 

PS_W02; PS_W03; 

PS_W04; PS_W07; 

PS_U04 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
90 6 

13 II 3-4 Rozwój człowieka polski wykład/ćwiczenia 
PS_W04; PS_W09 

PS_U05 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
90 6 

14 II 3-4 Metody badań psychologicznych polski wykład/ćwiczenia 

PS_W01; PS_W03; 

PS_W06 PS_U04; 

PS_U05; PS_U06 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
180 16 

15 II 3-4 Praca projektowa polski ćwiczenia 
PS_W03; PS_W08; 

PS_K01; PS_K07 
zaliczenie na ocenę 30 4 

Łącznie na 2 roku 54 

16 III 5-6 Psychologia osobowości polski wykład/ćwiczenia 

PS_W02; PS_W04; 

PS_U03; PS_U04; 

PS_U05 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
120 8 

17 III 5-6 Psychopatologia polski wykład/ćwiczenia 

PS_W13; PS_W17; 

PS_U04; PS_U11; 

PS_K04; PS_K06 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
120 8 

18 III 5-6 
Psychologia dobrostanu, zdrowia i 

stresu 
polski wykład/ćwiczenia 

PS_W07; PS_W11; 

PS_W13; PS_U04; 

PS_U12; PS_K04 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
90 6 

19 III 5-6 Psychologia międzykulturowa polski wykład/ćwiczenia 
PS_W02; PS_W08; 

PS_U01 
zaliczenie na ocenę 60 4 

20 III 5-6 Psychologia religijności i duchowości polski wykład/ćwiczenia 
PS_W01; PS_W12; 

PS_U01; PS_U04 
zaliczenie na ocenę 60 4 

21 III 5-6 Psychologia wychowawcza polski wykład/ćwiczenia 
PS_W04; PS_W09; 

PS_U04 
zaliczenie na ocenę 60 4 
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22 III 5-6 Psychologia małżeństwa i rodziny polski wykład/ćwiczenia 
PS_W08; PS_W09; 

PS_U12 
zaliczenie na ocenę 60 4 

23 III 5-6 Psychoseksuologia polski ćwiczenia 

PS_W04; PS_W07; 

PS_W09; PS_W13; 

PS_U07; PS_U12 

zaliczenie na ocenę 30 2 

24 III 5-6 
Analizy statystyczne w badaniu 

empirycznym 
polski wykład/ćwiczenia PS_W06; PS_U06 zaliczenie na ocenę 60 8 

25 III 5-6 Wprowadzenie do specjalności polski wykład 

PS_W02; PS_W03; 

PS_W04; PS_W08; 

PS_W09; PS_W11; 

PS_W13; PS_W14; 

PS_W16; PS_U03; 

PS_U04; PS_U05; 

PS_U11; PS_K01; 

PS_K02; PS_K04; 

PS_K06 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
120 8 

Łącznie na 3 roku 56 

26 IV 7-8 Neuropsychologia polski wykład/ćwiczenia 
PS_W07; PS_U04; 

PS_U07 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
60 6 

27 IV 7-8 Diagnoza psychologiczna polski wykład/ćwiczenia 

PS_W15; PS_U04; 

PS_U05; PS_U07; 

PS_U08 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
60 6 

28 IV 7-8 Doradztwo i pomoc psychologiczna polski wykład/ćwiczenia 

PS_W13; PS_U10; 

PS_U11; PS_K02; 

PS_K06 

zaliczenie na ocenę 60 4 

29 IV 7-8 Zaawansowane metody analizy danych polski wykład/ćwiczenia PS_W06; PS_U06 zaliczenie na ocenę 60 6 

Łącznie na 4 roku 22 

30 V 9-10 Etyka zawodu psychologa polski wykład/ćwiczenia 
PS_W10; PS_U02; 

PS_K05 
zaliczenie na ocenę 60 4 

31 V 9-10 Kompetencje psychologa-praktyka polski wykład/ćwiczenia PS_K01; PS_K06 zaliczenie na ocenę 60 4 
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Łącznie na 5 roku 8 

Zajęcia do wyboru przez studenta 

1 I 1 
Język polski akademicki dla 

cudzoziemców 
polski konwersatorium 

PS_U13; PS_K03; 

PS_K07 
zaliczenie na ocenę 30 3 

2 II 2 
Język polski akademicki dla 

cudzoziemców 
polski konwersatorium 

PS_U13; PS_K03; 

PS_K07 
zaliczenie na ocenę 30 3 

3 I 1-2 Lektorat języka nowożytnego język obcy lektorat 
PS_U13; PS_K03; 

PS_K07 
zaliczenie na ocenę 60 4 

4 II 3-4 Lektorat języka nowożytnego język obcy lektorat 
PS_U13; PS_K03; 

PS_K07 

zaliczenie na ocenę/ 

egzamin 
60 6 

5 III-V 5-10 
Przedmiot z zakresu nauk 

humanistycznych 

polski/ język 

obcy 
wykład/ćwiczenia PS_K03; PS_K07 zaliczenie na ocenę 60 4 

6 III-V 5-10 Translatorium z języka nowożytnego polski  ćwiczenia PS_U13; PS_K07 zaliczenie na ocenę 30 2 

7 III-V 5-10 
Wykłady monograficzne i 

konwersatoria 
polski wykład/konwersatorium 

PS_W02; PS_W03; 

PS_W08; PS_U13; 

PS_K03; PS_K07 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
150 8 

8 III-V 5-10 
Wykłady monograficzne i 

konwersatoria 
język obcy wykład/konwersatorium 

PS_W02; PS_W03; 

PS_W08; PS_U13; 

PS_K03; PS_K07 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
30 4 

9 IV-V 7-10 Praktyki zawodowe polski praktyki 

PS_W10; PS_W11; 

PS_U02; PS_U05; 

PS_U12; PS_K01; 

PS_K02; PS_K03; 

PS_K05; PS_K07 

zaliczenie na ocenę 480 20 

10 IV 7-8 Seminarium magisterskie polski ćwiczenia 

PS_W03; PS_U08; 

PS_U09; PS_K03; 

PS_K07 

zaliczenie na ocenę 60 8 

11 V 9-10 Seminarium magisterskie polski ćwiczenia 

PS_W03; PS_U08; 

PS_U09; PS_K03; 

PS_K07 

zaliczenie na ocenę/ 

złożenie pracy 

dyplomowej 

60 8 

12 IV-V 7-10 1 z 4 profili kształcenia opisanych poniżej 480 40 
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Profil 1: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA (PKiP) 40 

1 IV-V 7-10 
Grupa zajęć: 

Psychologia kliniczna i psychoterapia 

polski/język 

obcy 
wykład/ćwiczenia 

PS_W13; PS_W14; 

PS_W16; PS_U04; 

PS_U05; PS_U07; 

PS_U11; PS_K02; 

PS_K04; PS_K06 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
480 40 

Profil 2: PSYCHOLOGIA PRACY I ORGANIZACJI (PPiO) 40 

1 IV-V 7-10 
Grupa zajęć: 

Psychologia pracy i organizacji 

polski/język 

obcy 
wykład/ćwiczenia 

PS_W13; PS_W14; 

PS_W16; PS_U04; 

PS_U05; PS_U07; 

PS_U11; PS_K02; 

PS_K04; PS_K06 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
480 40 

Profil 3: PSYCHOLOGIA WSPOMAGANIA ROZWOJU (PWiR) 40 

1 IV-V 7-10 
Grupa zajęć: 

Psychologia wspomagania rozwoju 

polski/język 

obcy 
wykład/ćwiczenia 

PS_W08; PS_W11; 

PS_W13; PS_W17; 

PS_U05; PS_K01; 

PS_K02 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
480 40 

Profil 4: PSYCHOLOGIA SĄDOWA I PENITENCJARNA (PSiP) 40 

1 IV-V 7-10 
Grupa zajęć: 

Psychologia sądowa i penitencjarna 

polski/język 

obcy 
wykład/ćwiczenia 

PS_W04; PS_W09; 

PS_W12; PS_W13; 

PS_W14; PS_W15; 

PS_U04; PS_U05; 

PS_U10; PS_U12; 

PS_K02; PS_K04 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
480 40 

 



12 

 

4.1 Program studiów niestacjonarnych 

Ogólne  informacje o programie 

Klasyfikacja ISCED 0313 

Liczba semestrów 10 

Profil ogólnoakademicki 

Forma studiów niestacjonarne 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Łączna liczba godzin zajęć konieczna do ukończenia studiów 
1823 

(bez praktyk) 

Liczba  punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 300 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim 

udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 
75 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu 

nauki języków obcych 
12 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć do 

wyboru 
100 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk 

zawodowych 
6 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z 

dziedziny nauk humanistycznych 

nie mniejszą niż 5 punktów ECTS – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do 

dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki 

społeczne 

10 

Wymogi związane z ukończeniem studiów  

praca dyplomowa 

oraz egzamin 

dyplomowy  

Opis realizacji programu 

W toku studiów studenci realizują: 

1. przedmioty obligatoryjne; 

2. lektorat i translatoria z języka nowożytnego; 

3. wykłady monograficzne za 22 ECTS; 

4. zajęcia z zakresu nauk humanistycznych za 10 ECTS; 

5. zajęcia z zakresu wybranego profilu kształcenia za: 44 ECTS; 

do wyboru są następujące profile: 

a) Psychologia kliniczna i psychoterapia; 

b) Psychologia pracy i organizacji; 

6. praktyki zawodowe za 6 ECTS. 
 

Studenci będący cudzoziemcami uzyskują dodatkowe 6 punktów ECTS, uczęszczając na 

przedmiot Język polski akademicki dla cudzoziemców. 
 

W programie studiów przewidziano realizację obowiązkowych praktyk dla studentów w 

wymiarze 160 godzin na V roku studiów. 

Organizatorem praktyk jest UKSW. Nadzór nad organizacją praktyk sprawuje Biuro Karier 

UKSW. Informacje dotyczące zasad i form odbywania praktyk regulują: Regulamin Praktyk 

Studenckich UKSW oraz program praktyk, stanowiący załącznik do programu studiów. 
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4.2 Zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia oraz sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez 
studenta w trakcie całego cyklu kształcenia STUDIA NIESTACJONARNE 
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Przedmioty obligatoryjne 

 
200 

1 I 1 
Kultura i techniki 

studiowania 
polski konwersatorium PS_K03; PS_K07 zaliczenie na ocenę 8 1 

2 I 2 
Ochrona własności 

intelektualnej 
polski konwersatorium PS_K03; PS_K07 zaliczenie na ocenę 8 1 

3 I 1-2 

Podstawowe umiejętności 

psychologiczne oraz 

wprowadzenie do psychologii 

polski wykład/ćwiczenia 
PS_W01; PS_W02; 

PS_U01; PS_K01;PS_K07 
zaliczenie na ocenę 48 6 

4 I 1-2 
Biologiczne podstawy 

psychologii 
polski wykład/ćwiczenia PS_W04; PS_W07 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
96 18 

5 I 1-2 
Humanistyczny i społeczny 

kontekst psychologii 
polski wykład/ćwiczenia 

PS_W01; PS_W02; 

PS_W05; PS_W08 
zaliczenie na ocenę 96 18 

6 I 1-2 
Metodologia ogólna i 

statystyka 
polski wykład/ćwiczenia PS_W06; PS_U06 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
64 12 

Łącznie na 1 roku 56 

7 II 3-4 Psychologia społeczna polski wykład/ćwiczenia 
PS_W08; PS_U04; PS_U05; 

PS_K01 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
64 8 

8 II 3-4 Różnice indywidualne polski wykład/ćwiczenia 
PS_W07; PS_W18; 

PS_U03;PS_U05 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
48 6 

9 II 3-4 Procesy poznawcze polski wykład/ćwiczenia PS_W03; PS_W09; PS_U04 
egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
64 8 
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10 II 3-4 Emocje i motywacje polski wykład/ćwiczenia 
PS_W02; PS_W03; 

PS_W04; PS_W07; PS_U04 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
48 6 

11 II 3-4 Rozwój człowieka polski wykład/ćwiczenia PS_W04; PS_W09 PS_U05 
egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
48 6 

12 II 3-4 
Metody badań 

psychologicznych 
polski wykład/ćwiczenia 

PS_W01; PS_W03; 

PS_W06 PS_U04; PS_U05; 

PS_U06 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
96 16 

13 II 3-4 Praca projektowa polski ćwiczenia 
PS_W03; PS_W08; 

PS_K01; PS_K07 
zaliczenie na ocenę 16 4 

Łącznie na 2 roku 54 

14 III 5-6 Psychologia osobowości polski wykład/ćwiczenia 
PS_W02; PS_W04; 

PS_U03; PS_U04; PS_U05 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
64 8 

15 III 5-6 Psychopatologia polski wykład/ćwiczenia 

PS_W13; PS_W17; 

PS_U04; PS_U11; PS_K04; 

PS_K06 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
64 8 

16 III 5-6 
Psychologia dobrostanu, 

zdrowia i stresu 
polski wykład/ćwiczenia 

PS_W07; PS_W11; 

PS_W13; PS_U04; PS_U12; 

PS_K04 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
48 6 

17 III 5-6 
Psychologia 

międzykulturowa 
polski wykład/ćwiczenia PS_W02; PS_W08; PS_U01 zaliczenie na ocenę 32 4 

18 III 5-6 
Psychologia religijności i 

duchowości 
polski wykład/ćwiczenia 

PS_W01; PS_W12; 

PS_U01; PS_U04 
zaliczenie na ocenę 32 4 

19 III 5-6 Psychologia wychowawcza polski wykład/ćwiczenia PS_W04; PS_W09; PS_U04 zaliczenie na ocenę 32 4 

20 III 5-6 
Psychologia małżeństwa i 

rodziny 
polski wykład/ćwiczenia PS_W08; PS_W09; PS_U12 zaliczenie na ocenę 32 4 

21 III 5-6 Psychoseksuologia polski ćwiczenia 

PS_W04; PS_W07; 

PS_W09; PS_W13; 

PS_U07; PS_U12 

zaliczenie na ocenę 16 2 

22 III 5-6 
Analizy statystyczne w 

badaniu empirycznym 
polski wykład/ćwiczenia PS_W06; PS_U06 zaliczenie na ocenę 32 10 
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23 III 5-6 
Wprowadzenie do 

specjalności 
polski wykład 

PS_W02; PS_W03; 

PS_W04; PS_W08; 

PS_W09; PS_W11; 

PS_W13; PS_W14; 

PS_W16; PS_U03; PS_U04; 

PS_U05; PS_U11; PS_K01; 

PS_K02; PS_K04; PS_K06 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
32 10 

Łącznie na 3 roku 60 

24 IV 7-8 Neuropsychologia polski wykład/ćwiczenia PS_W07; PS_U04; PS_U07 
egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
32 6 

25 IV 7-8 Diagnoza psychologiczna polski wykład/ćwiczenia 
PS_W15; PS_U04; PS_U05; 

PS_U07; PS_U08 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
32 6 

26 IV 7-8 
Doradztwo i pomoc 

psychologiczna 
polski wykład/ćwiczenia 

PS_W13; PS_U10; PS_U11; 

PS_K02; PS_K06 
zaliczenie na ocenę 32 4 

27 IV 7-8 
Zaawansowane metody 

analizy danych 
polski wykład/ćwiczenia PS_W06; PS_U06 zaliczenie na ocenę 32 6 

Łącznie na 4 roku 22 

28 V 9-10 Etyka zawodu psychologa polski wykład/ćwiczenia PS_W10; PS_U02; PS_K05 zaliczenie na ocenę 32 4 

29 V 9-10 
Kompetencje psychologa-

praktyka 
polski wykład/ćwiczenia PS_K01; PS_K06 zaliczenie na ocenę 32 4 

Łącznie na 5 roku 8 

Zajęcia do wyboru przez studenta 

1 I 1 
Język polski akademicki dla 

cudzoziemców 
polski konwersatorium PS_U13; PS_K03; PS_K07 zaliczenie na ocenę 16 3 

2 II 2 
Język polski akademicki dla 

cudzoziemców 
polski konwersatorium PS_U13; PS_K03; PS_K07 zaliczenie na ocenę 16 3 

3 I 1-2 Lektorat języka nowożytnego język obcy lektorat PS_U13; PS_K03; PS_K07 zaliczenie na ocenę 32 4 
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4 II 3-4 Lektorat języka nowożytnego język obcy lektorat PS_U13; PS_K03; PS_K07 
zaliczenie na 

ocenę/egzamin 
32 6 

5 IV 7-8 
Translatorium z języka 

nowożytnego 
polski  ćwiczenia PS_U13; PS_K07 zaliczenie na ocenę 16 2 

6 IV 7-8 Seminarium magisterskie polski ćwiczenia 
PS_W03; PS_U08; PS_U09; 

PS_K03; PS_K07 
zaliczenie na ocenę 32 8 

7 V 9-10 Seminarium magisterskie polski ćwiczenia 
PS_W03; PS_U08; PS_U09; 

PS_K03; PS_K07 

zaliczenie na ocenę/ 

złożenie pracy 

dyplomowej 

32 8 

8 IV-V 7-10 
Wykłady monograficzne i 

konwersatoria 
polski wykład/konwersatorium 

PS_W02; PS_W03; 

PS_W08; PS_U13; PS_K03; 

PS_K07 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
128 22 

9 IV-V 7-10 Praktyki zawodowe polski praktyki 

PS_W10; PS_W11; 

PS_U02; PS_U05; PS_U12; 

PS_K01; PS_K02; PS_K03; 

PS_K05; PS_K07 

zaliczenie na ocenę 160 6 

10 IV-V 7-10 1 z 2 profili kształcenia opisanych poniżej 256 44 

Profil 1: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA (PKiP) 44 

1 IV-V 7-10 

Grupa zajęć: 

Psychologia kliniczna i 

psychoterapia 

polski/język 

obcy 
wykład/ćwiczenia 

PS_W13; PS_W14; 

PS_W16; PS_U04; PS_U05; 

PS_U07; PS_U11; PS_K02; 

PS_K04; PS_K06 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
256 44 

Profil 2: PSYCHOLOGIA PRACY I ORGANIZACJI (PPiO) 44 

1 IV-V 7-10 

Grupa zajęć: 

Psychologia pracy i 

organizacji 

polski/język 

obcy 
wykład/ćwiczenia 

PS_W13; PS_W14; 

PS_W16; PS_U04; PS_U05; 

PS_U07; PS_U11; PS_K02; 

PS_K04; PS_K06 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
256 44 
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Załącznik do Programu studiów 

 

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH 

KIERUNEK: psychologia jednolite studia magisterskie 

PROFIL: ogólnoakademicki 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia studentów na kierunku 

psychologia na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim. 

2. Praktyki służą przede wszystkim zastosowaniu wiedzy nabytej w trakcie studiów, rozwijaniu 

umiejętności i kompetencji społecznych. Stanowią również okazję do bezpośredniego kontaktu 

z potencjalnym pracodawcą – zapoznania się z wewnętrzną pragmatyką funkcjonowania miejsca 

odbywania praktyk we wszystkich jej wymiarach. 

 

II. Zasady organizacji praktyk 

§ 2 

1. Praktyki powinny być realizowane przez studenta: 

− na studiach stacjonarnych w wymiarze 480 godzin, 

− na studiach niestacjonarnych w wymiarze 160 godzin, 

w tym zajęcia praktyczne (prowadzone samodzielnie) oraz obserwacja pracy i specyfiki 

instytucji, w której odbywają się praktyki. 

2. Czas realizacji praktyk obejmuje semestry 7-10. 

3. Praktyki można odbywać w kilku instytucjach. 

§ 3 

1. Wyboru miejsca praktyk dokonuje się z listy instytucji, z którymi UKSW ma podpisaną umowę. 

2. Student ma prawo do samodzielnego zaproponowania miejsca odbywania praktyki, jednak o 

ostatecznym miejscu decyduje Pełnomocnik ds. praktyk (zgodnie z regulaminem praktyk 

UKSW). 

3. Wybór miejsca praktyki powinien być związany z charakterem studiów i umożliwiać realizację 

zakładanych efektów uczenia się. 

4. Miejscem realizacji praktyk mogą być wyłącznie instytucje, w których prowadzona jest 

działalność w zakresie psychologii o charakterze praktycznym, takie jak:  

− placówki służby zdrowia (szpitale, poradnie zdrowia psychicznego), 

− sądy, 

− domy dziecka, 

− izby zatrzymań, 

− placówki penitencjarne, 

− instytucje biznesowe oraz pożytku publicznego (firmy, stowarzyszenia, fundacje), 

− ośrodki szkolenia i doboru personalnego, 

− szkoły, przedszkola, ośrodki terapeutyczne, 

− ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, 

− poradnie rodzinne i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 

− grupy wsparcia dla osób uzależnionych. 

5. Możliwe jest odbywanie praktyki zawodowej w instytucjach na terenie Unii Europejskiej. 



2 

 

6. Zorganizowanie praktyki zawodowej może być również wynikiem inicjatywy studenta, przy 

współpracy z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, wymaga jednak zaakceptowania 

przez pełnomocnika dziekana ds. praktyk. 

7. Ustala się następujące formy praktyk: 

a. Praktyka zorganizowana - student korzysta z przygotowanej przez Uniwersytet oferty praktyk 

wynikającej z zawartych umów długoterminowych i dostępnej w Biurze Karier UKSW. 

b. Praktyka indywidualna - student inicjuje podpisanie porozumienia z instytucją, a Biuro 

Karier lub Wydział sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem praktyki. 

c. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych na okres co najmniej 

jednego miesiąca w instytucji na stanowisku zgodnym z profilem kierunku studiów. 

d. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej, jeśli jest zgodna z profilem kierunku 

studiów. 

e. W ramach zorganizowanej przez uczelnię działalności na rzecz Uniwersytetu i poza nim, 

pozwalającej osiągnąć cele praktyki zgodnie z profilem kierunku studiów, m.in.: 

− realizacja projektów w ramach działalności kół naukowych, 

− udział w realizacji prac naukowo-badawczych, 

− udział w zleconych Uniwersytetowi projektach, np. wdrożeniowych, 

− organizacja imprez edukacyjnych, w tym spotkań z młodzieżą szkół średnich, 

− udział w akcjach promujących Uniwersytet, 

− organizacja życia kulturalnego i naukowego Uniwersytetu. 

8. Praca praktykanta musi mieć charakter merytoryczny, związany z działalnością instytucji, w 

której odbywa się praktyka, a jednocześnie powinna być zgodna z kierunkiem studiów i 

kwalifikacjami studenta. 

III. Szczegółowe cele i efekty praktyki 

§ 4 

1. W toku odbywania praktyk student powinien:  

− uzyskać zakładane kompetencje zgodne z opisem efektów uczenia się 

− poszerzać i zastosować w praktyce zdobytą wiedzę na studiach, 

− kształtować umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej, 

− podnosić kwalifikacje zawodowe, w celu zwiększenia możliwości skutecznego konkurowania 

na rynku pracy. 

2. Student powinien zapoznać się z zadaniami; specyfiką i celami przyjmującej go jednostki lub 

organizacji. Integralną częścią praktyk powinien być udział studenta w realizacji powierzonych 

mu zadań w danej jednostce; brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

§ 5 

1. Program praktyki uzupełnia kształcenie studentów w zakresie zdobywanej wiedzy; umiejętności i 

kompetencji społecznych. 

2. Celem praktyki jest: 

− zapoznanie się studentów ze strukturami organizacyjnymi i metodami pracy w instytucjach, w 

których realizowane są praktyki zawodowe. 
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− zdobycie i pogłębienie bezpośredniego doświadczenia zawodowego poprzez obserwację i 

zajęcia praktyczne. 

− kształtowanie własnych umiejętności i kompetencji społecznych oraz pogłębienie wiedzy 

poprzez przygotowanie i prowadzenie samodzielnych działań na terenie instytucji zgodnie z 

wymogami indywidualnymi praktyki wyznaczonej przez pracodawcę. 

3. Po ukończeniu praktyk w ramach kierunku psychologia student osiągnie następujące efekty: 

Efekty uczenia się Symbol 
Weryfikacja osiągniętych 

efektów 

zna i rozumie, na czym polega odpowiedzialność 

psychologa i zasady etyki jego zawodu 
PS_W10 

Odpowiedni zapis z oceną 

w dzienniku praktyk 

zna i rozumie psychologiczne aspekty pracy, organizacji i 

zarządzania 
PS_W11 

Odpowiedni zapis z oceną 

w dzienniku praktyk 

potrafi sprawnie posługiwać się zasadami etyki zawodu 

psychologa 
PS_U02 

Odpowiedni zapis z oceną 

w dzienniku praktyk 

potrafi posługiwać się różnymi narzędziami 

diagnostycznymi umożliwiającymi ocenę poziomu rozwoju 

jednostkowego oraz różnic pomiędzy jednostkami, a także 

narzędziami do badania pełnionych funkcji społecznych, 

doboru do wykonywanej pracy oraz narzędziami 

wykorzystywanymi w zarządzaniu zasobami ludzkimi 

PS_U05 
Odpowiedni zapis z oceną 

w dzienniku praktyk 

potrafi zaplanować i przeprowadzić oddziaływania 

psychoprofilaktyczne i psychoedukacyjne 
PS_U12 

Odpowiedni zapis z oceną 

w dzienniku praktyk 

jest gotów do otwartości i wchodzenia w relacje z innymi 

osobami 
PS_K01 

Odpowiedni zapis z oceną 

w dzienniku praktyk 

jest gotów do organizowania i planowania własnych badań 

zmierzających do rozwiązywania konkretnych zadań i 

problemów życiowych 

PS_K02 
Odpowiedni zapis z oceną 

w dzienniku praktyk 

jest gotów do samodzielnego uzupełniania wiedzy i 

umiejętności w zależności od pojawiających się potrzeb i 

zmian 

PS_K03 
Odpowiedni zapis z oceną 

w dzienniku praktyk 

jest gotów do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania 

dylematów etycznych związanych z wykonywaniem 

zawodu psychologa 

PS_K05 
Odpowiedni zapis z oceną 

w dzienniku praktyk 

jest gotów do 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" 

PS_K07 
Odpowiedni zapis z oceną 

w dzienniku praktyk 

§ 6 

1. Zakres obowiązków studenta podczas praktyk uzależniony jest od profilu instytucji, w której 

są one realizowane. 

2. Instytucja przyjmująca jest zobowiązana do: 

− wyznaczenia opiekuna praktyk dla studenta odbywającego praktykę. 

− zapoznania studenta z najważniejszymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania instytucji, 

z organizacją pracy, harmonogramem i dyscypliną pracy, a także ze strukturą organizacyjną 

instytucji, itp. 

− zapoznania studenta z obowiązkami, jakie wykonują pracownicy instytucji, w której student 
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odbywa praktykę. 

− przedstawienia szczegółowego planu zadań, które student ma wykonywać w trakcie 

odbywania praktyki i czuwanie nad ich realizacją. 

− udzielania studentowi odbywającemu praktykę niezbędnej pomocy i wsparcia w realizacji 

wyznaczonych zadań. 

− umożliwienia studentowi udziału w projektowaniu i wdrażaniu działań, kampanii oraz 

strategii z zakresu marketingu, kontaktów z mediami, komunikacji i promocji. 

− umożliwienia realizacji przez studenta odbywającego praktykę działań wyznaczonych przez 

specyfikę instytucji, w której odbywa się praktyka. 

− przedłożenia sprawozdania z praktyki (wypełnienie dokumentów przedstawionych przez 

studenta odbywającego praktykę wraz z opinią o przebiegu praktyk i pracy studenta). 


