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1. Podstawowe informacje o kierunku
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Nazwa kierunku studiów:
Poziom kształcenia:
Profil kształcenia:
Forma studiów:
Liczba punktów ECTS konieczna do
uzyskania kwalifikacji:
Liczba semestrów:
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez
absolwenta:

h.

Przyporządkowanie do dyscyplin:

i.

Dyscyplina wiodąca:
Język, w jakim odbywa się
kształcenie:

j.

Psychologia
jednolite studia magisterskie
ogólnoakademicki
studia stacjonarne i niestacjonarne
300 ECTS
10
magister
psychologia – 95%,
nauki o komunikacji społecznej i mediach –
1%,
pedagogika - 1%,
nauki socjologiczne 1%,
nauki prawne – 1%,
nauki o zdrowiu 1%.
psychologia
język polski, wybrane przedmioty w języku
angielskim

Tabela 2. Odniesienie kierunkowych efektów uczenia się do charakterystyk drugiego
stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 PRK
Objaśnienie oznaczeń:
K (przed podkreślnikiem) — kierunkowe efekty uczenia się
W — kategoria wiedzy
U — kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) — kategoria kompetencji społecznych
P7S — charakterystyka drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji — poziom 7
WG – kategoria wiedzy, zakres i głębia – kompletność perspektywy poznawczej i zależności
WK – kategoria wiedzy, kontekst – uwarunkowania, skutki
UW – kategoria umiejętności, wykorzystanie wiedzy – rozwiązywane problemy i wykonywane zadania
UK – kategoria umiejętności, komunikowanie się – odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie
wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym
UO – kategoria umiejętności, organizacja pracy – planowanie i praca zespołowa
UU – kategoria umiejętności, uczenie się – planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób
KK – kategoria kompetencji społecznych, odpowiedzialność – wypełnianie zobowiązań społecznych i
działanie na rzecz interesu publicznego
KR – kategoria kompetencji społecznych, rola zawodowa – niezależność i rozwój etosu

Symbol

Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich
na kierunku Psychologia absolwent:

Odniesienie do
charakterystyk
drugiego
stopnia PRK

WIEDZA
K_W01
K_W02

K_W03

K_W04

K_W05

K_W06

K_W07

zna terminologię używaną w psychologii oraz jej zastosowanie
w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym
ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o charakterze, źródłach
i miejscu psychologii w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych
i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk
ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki
przedmiotowej i metodologicznej psychologii (zna główne szkoły,
orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych
w naukach społecznych)
zna teoretyczne podstawy działań profilaktycznych
i interwencyjnych w zakresie właściwym dla psychologii; zna
zasady praktyki opartej na dowodach; ma uporządkowaną wiedzę
o zdrowiu i chorobie, normie i patologii człowieka w wymiarze
psychologicznym
zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności
intelektualnej i prawa autorskiego oraz norm etycznych
i zawodowych, ma uporządkowaną i poszerzoną wiedzę o celach
i funkcjonowaniu organizacji i pracy zawodowej, oraz wybrane
zastosowania psychologii we wspieraniu indywidualnej
przedsiębiorczości
ma rozszerzoną wiedzę o człowieku, jego cechach, funkcjonowaniu
wybranych relacjach i strukturach międzyludzkich (rodzinnych,
zawodowych, kulturowych), oraz historycznej ewolucji poglądów
na ich temat
posiada rozszerzoną wiedzę o wpływie na rzeczywistość społeczną
i kulturową oraz jej odbiorze, w aspekcie mechanizmów
psychologicznych

P7S_WG
P7S_WG

P7S_WG

P7S_WG/K

P7S_WK

P7S_WG

P7S_WG

UMIEJĘTNOŚCI
posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania,
przetwarzania i interpretowania informacji na temat zjawisk
K_U01
psychologicznych i społecznych rozmaitej natury, przy
wykorzystaniu różnych źródeł z zastosowaniem technologii
informatycznej (ICT)
potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu
psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy
K_U02
złożonych problemów wychowawczych, kulturalnych,
pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania
i projektowania działań praktycznych
potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów
K_U03 i technik komunikacyjnych ze specjalistami i grupą docelową; także
w języku angielskim na poziomie B2+

P7S_UW

P7S_UW

P7S_UK

K_U04

K_U05

K_U06
K_U07

posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje
w metodologii badań psychologicznych, formułuje i rozwiązuje
problemy badawcze, dobiera adekwatne metody i techniki oraz
konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje
i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki
dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny psychologii
ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania,
racjonalnego oceniania złożonych sytuacji psychologicznych oraz
analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań
posiada umiejętności potrzebne do przeprowadzenia rozmowy
psychologicznej i psychologicznej pracy z grupą a także kierowania
nią
potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się
przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie

P7S_UW

P7S_UW

P7S_UO

P7S_UU

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

K_K02

K_K03

jest gotowy do realizowania zadań zawodowych; wykazuje
aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością
w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań
profesjonalnych w zakresie psychologii; angażuje się we
współpracę
jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się
w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej;
dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne
związane z własną i cudzą pracą
potrafi zachować krytycyzm wobec odbieranej treści

P7S_KO

P7S_KR

P7S_KK

Tabela 3a. Sumaryczne wskaźniki charakteryzujące program studiów stacjonarnych
Łączna liczba godzin zajęć:

2813/27681
1. Psychologia 285 ECTS (95%)
2. Nauki o zdrowiu 3 ECTS (1%)
3. Nauki o komunikacji społecznej i
Procentowy udział liczby ECTS dla każdej z dyscyplin
mediach 3 ECTS (1%)
w łącznej liczbie punktów ECTS
4. Pedagogika 3 ETCS (1%)
5. Nauki socjologiczne 3 ECTS (1%)
6. Nauki prawne 3 ECTS (1%)
Łączna liczba punktów ECTS uzyskanych przez studenta
~1912 ECTS
w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
Łączna liczba punktów ECTS z zakresu nauk
~172 ECTS3
podstawowych
Łączna
liczba
punktów
z
dziedziny nauk
5
humanistycznych
Liczba punktów ECTS w ramach zajęć wybieranych
135 ECTS4
Liczba punktów ECTS do zdobycia w ramach zajęć
18 ECTS
ogólnouczelnianych
Liczba punktów ECTS w ramach zajęć związanych z
prowadzoną na uczelni działalnością naukową w 257 ECTS5
dyscyplinie psychologia
Liczba punktów ECTS uzyskiwanych przy pomocy
~15-30 ECTS6
metod kształcenia na odległość

W zależności od wyboru modułu: klinicznego (2813h) lub pracy i organizacji (2768h)
2813 godziny zajęć z nauczycielem (moduły kliniczne), przy 25h koniecznych do uzyskania 1 ECTS daje
około 112 ECTS; do tego dochodzi 2h konsultacji tygodniowo, co przy 30 tygodniach w roku akademickim i 5
latach, daje 300h konsultacji na nauczyciela, czyli przy 33 nauczycielach 9900h w trakcie studiów. Zakładając
20% obciążenie konsultacji uzyskujemy 1780 godzin kontaktowych podczas konsultacji, czyli ok 79ECTS..
Zatem suma punktów ECTS do uzyskania w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem to 112+79=191ECTS
3
Przedmioty podstawowe + przedmioty kierunkowe; bez przedmiotów modułowych
4
Przedmioty do wyboru w semestrach 1-5 oraz ścieżki w ramach modułów i seminarium mgr, a także praktyki
5
Wszystkie przedmioty w dyscyplinie psychologia prowadzone są przez pracowników naukowych lub
dydaktycznych i opierają się na badaniach realizowanych w dziedzinie psychologia, prowadzonych na uczelni.
Do przedmiotów związanych z działalnością naukową wliczają się zatem wszystkie przedmioty podstawowe,
kierunkowe i realizowane w ramach wybieralnych modułów.
6
W ramach niektórych przedmiotów część efektów jest uzyskiwana za pomocą metod kształcenia na odległość,
dodatkowo niektóre fakultety mogą mieć formę e-learningu. Większość nauki odbywa się jednak w formie
tradycyjnych zajęć prowadzonych w salach dydaktycznych.
1
2

3b. Sumaryczne wskaźniki charakteryzujące program studiów niestacjonarnych
Łączna liczba godzin zajęć:

1586/ 15597
1. Psychologia 285 ECTS (95%)
2. Nauki o zdrowiu 3 ECTS (1%)
3. Nauki o komunikacji społecznej i
Procentowy udział liczby ECTS dla każdej z dyscyplin w
mediach 3 ECTS (1%)
łącznej liczbie punktów ECTS
4. Pedagogika 3 ETCS (1%)
5. Nauki socjologiczne 3 ECTS (1%)
6. Nauki prawne 3 ECTS (1%)
Łączna liczba punktów ECTS uzyskanych przez studenta w
~103 ECTS8
bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
Łączna liczba punktów ECTS z zakresu nauk podstawowych

172 ECTS9

Łączna liczba punktów z dziedziny nauk humanistycznych

5 ECTS

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć wybieranych

135 ECTS10

Liczba punktów ECTS do zdobycia w ramach zajęć
18 ECTS
ogólnouczelnianych
Liczba punktów ECTS w ramach zajęć związanych z
prowadzoną na uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 257 ECTS11
psychologia
Liczba punktów ECTS uzyskiwanych przy pomocy metod
~15-30 ECTS12
kształcenia na odległość

W zależności od wyboru modułu: klinicznego (1586) lub pracy i organizacji (1559h)
1586 godziny zajęć z nauczycielem (w ramach modułu klinicznego), przy 25h koniecznych do uzyskania 1
ECTS daje około 63 ECTS; do tego dochodzi 1h konsultacji na każdym zjeździe (realizowanym co 2 tyg), co
przy 30 tygodniach w roku akademickim i 5 latach, daje 150h konsultacji na nauczyciela, czyli przy 33
nauczycielach 4950h w trakcie studiów. Zakładając 20% obciążenie konsultacji uzyskujemy 990 godzin
kontaktowych podczas konsultacji, czyli ok 40ECTS. Zatem suma punktów ECTS do uzyskania w bezpośrednim
kontakcie z nauczycielem to 63+40= 103ECTS
9
Przedmioty podstawowe + przedmioty kierunkowe; bez przedmiotów modułowych
10
Przedmioty do wyboru w semestrach 1-5 oraz ścieżki w ramach modułów i seminarium mgr, a także praktyki
11
Wszystkie przedmioty w dyscyplinie psychologia prowadzone są przez pracowników naukowych lub
dydaktycznych i opierają się na badaniach realizowanych w dziedzinie psychologia, prowadzonych na uczelni.
Do przedmiotów związanych z działalnością naukową wliczają się zatem wszystkie przedmioty podstawowe,
kierunkowe i realizowane w ramach wybieralnych modułów
12
W ramach niektórych przedmiotów część efektów jest uzyskiwana za pomocą metod kształcenia na odległość,
dodatkowo niektóre fakultety mogą mieć formę e-learningu. Większość nauki odbywa się jednak w formie
tradycyjnych zajęć prowadzonych w salach dydaktycznych.
7
8

