
EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW  

PSYCHOLOGIA 

jednolite studia magisterskie – profil ogólnoakademicki 

 

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: 

 

Kierunek studiów psychologia o profilu ogólnoakademickim należy do: 

 obszaru nauk społecznych, dziedzina nauk społecznych, dyscypliny: psychologia, 

socjologia, pedagogika, 

 obszaru nauk humanistycznych, dziedzina nauk humanistycznych, dyscypliny: filozofia, 

 obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, dziedzina 

nauk medycznych, dyscypliny: biologia medyczna, medycyna oraz dziedzina nauk  

o zdrowiu. 
 

Objaśnienie  oznaczeń: 

PSYCH (przed podkreślnikiem)  – kierunkowe efekty kształcenia 

W     –  kategoria wiedzy 

U     –  kategoria umiejętności 

K   –  kategoria kompetencji społecznych 

S2A     –  efekty kształcenia w obszarze nauk społecznych dla studiów drugiego stopnia o profilu 

ogólnoakademickim 

H2A  – efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studiów drugiego 

     stopnia o profilu ogólnoakademickim 

M2  – efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk  

    o kulturze fizycznej o profilu ogólnoakademickim i praktycznym 

 

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia 
 

 

Symbole 

efektów 

kształcenia  

na kierunku 

Opis kierunkowych efektów kształcenia 
Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 
Po ukończeniu studiów na kierunku absolwent: 

WIEDZA 

PSYCH_W01 zna terminologię używaną w psychologii oraz jej zastosowanie w dyscyplinach 

pokrewnych na poziomie rozszerzonym ze szczególnym uwzględnieniem 

nauk społecznych, humanistycznych i medycznych 

H2A_W02 

H2A_W03 

S2A_W01 

M2_W10 

PSYCH_W02 ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych, a przede wszystkim 

psychologii  oraz o jej miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk 

S2A_W01 

 

PSYCH_W03 ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, szkołach badawczych 

odnoszących się do psychologii 

H2A_W06 

PSYCH_W04 posiada wiedzę na temat specyfiki metodologii badań psychologicznych                                    

w oparciu o statystykę i psychometrię oraz posiada wiedzę na temat 

możliwości ich wykorzystania w diagnozie i terapii 

S2A_W06 

PSYCH_W05 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą terminologii, teorii,                                     

i metodologii zakresu psychologii i jej subdyscyplin  

H2A_W04 

PSYCH_W06 ma pogłębioną wiedzę  dotyczącą procesów psychicznych, rozwoju człowieka 

w cyklu życia w aspekcie  psychologicznym, a także więzi społecznych                       

w odniesieniu do procesów rozwojowych, profilaktycznych i terapeutycznych  

S2A_W04 

S2A_W08 

S2A_W09 

H2A_W04 

H2A_W06 

PSYCH_W07 ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami 

społecznymi oraz o rodzajach więzi społecznych z punktu widzenia 

psychologii  

S2A_W03 

S2A_W04 

S2A_W08 

S2A_W09 
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PSYCH_W08 zna zasady praktyki opartej na dowodach w psychologii i dziedzinach 

pokrewnych oraz zastosowanie wybranych metod i narzędzi opisu 

M2_W05 

S2A_W06 

PSYCH_W09 zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej 

i prawa autorskiego, zwłaszcza w odniesieniu do typowych narzędzi 

wykorzystywanych w psychologii i podlegających takiej ochronie 

S2A_W10 

H2A_W08 

PSYCH_W10 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych                   

i prawnych oraz etyki zawodowej 

S2A_W07 

 

PSYCH_W11 zna objawy i przyczyny społeczne, indywidualne, genetyczne wybranych 

procesów zmian chorobowych i zaburzeń, a także dysfunkcji społecznych oraz 

metody ich psychologicznej oceny  

M2_W03 

S2A_W08 

 

PSYCH_W12 posiada szczegółową znajomość funkcjonowania organizmu człowieka i jego 

wpływu na aktywność człowieka w zakresie właściwym dla psychologii  

M2_W02 

S2A_W05 

PSYCH_W13 ma rozszerzoną wiedzę o człowieku i psychologicznych mechanizmach wpływu 

na rzeczywistość kulturową i społeczną  

S2A_W05 

PSYCH_W14 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, 

wykorzystującej wiedzę z zakresu psychologii 

S2A_W11 

UMIEJĘTNOŚCI 

PSYCH_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz 

wzajemne relacje między nimi 

S2A_U01 

 

PSYCH_U02 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn                       

i przebiegu procesów i zjawisk społecznych oraz potrafi formułować własne 

opinie i dobierać krytycznie dane i metody analizy 

S2A_U02 

 

PSYCH_U03 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik 

komunikacyjnych ze specjalistami oraz grupą docelową w zakresie psychologii                    

i dyscyplin pokrewnych oraz niespecjalistami w języku polskim i języku obcym 

H2A_U08 

M2_U03 

PSYCH_U04 potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne obejmujące 

zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem 

zaawansowanych metod i narzędzi psychologicznych 

S2A_U04 

 

PSYCH_U05 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk 

społecznych, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy 

badawcze i je weryfikować 

 

S2A_U03 

 

PSYCH_U06 posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego 

problemu i przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie             

w obszarze psychologii i wybranych subdyscyplin 

S2A_U07 

 

PSYCH_U07 posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, rozszerzoną 

o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych 

obszarach, z zastosowaniem metody badawczej 

S2A_U08 

PSYCH_U08 posiada umiejętność wykorzystania wychowawczych aspektów promocji 

zdrowia i aktywności fizycznej w profilaktyce wykluczenia i patologii 

społecznych oraz  krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej 

wiedzy 

M2_U09 

S2A_U06 

PSYCH_U09 potrafi sformułować i przeprowadzić plan działań odpowiadających potrzebom 

pacjenta, klienta oraz grupy społecznej 

M2_U05 

S2A_U07 

PSYCH_U10 potrafi, zarówno przygotować pracę pisemną, jak i po przygotowaniu, odbyć 

ustne wystąpienie w języku polskim i/lub wybranym języku obcym dotyczące 

wybranej subdyscypliny psychologii, poprawne pod względem naukowym  

i wykorzystujące różne źródła 

S2A_U10 

S2A_U09 

PSYCH_U11 ma umiejętności językowe w zakresie jednego wybranego języka obcego, 

właściwe poziomowi B2+ Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego 

S2A_U11 

PSYCH_U12 posiada pogłębioną umiejętność stosowania technik efektywnego 

komunikowania się i negocjacji 

S2A_U07 

PSYCH_U13 posiada niezbędne umiejętności diagnozy psychologicznej M2_U05 

S2A_U04 



KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

PSYCH_K01 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone  

o wymiar interdyscyplinarny, rozumie także potrzebę ciągłego rozwoju 

osobistego i zawodowego oraz uczenia się przez całe życie 

S2A_K01 

S2A_K06 

M2_K01 

M2_K02 

PSYCH_K02 potrafi współdziałać zarówno z innymi specjalistami, jak i pacjentami, 

klientami i innymi osobami 

S2A_K02 

H2A_K02 

M2_K04 

PSYCH_K03 potrafi krytycznie odnosić się i ustalać priorytety oraz identyfikować                                

i rozstrzygać dylematy związane z  wykonywaniem zawodu psychologa 

S2A_K03 

S2A_K04 

H2A_K03 

H2A_K04 

PSYCH_K04 potrafi współtworzyć projekty społeczne, przewidywać skutki społeczne swojej 

działalności w zawodzie psychologa 

S2A_K05 

PSYCH_K05 dba o przestrzeganie zasad etyki wykonywania zawodu psychologa S2A_K04 

PSYCH_K06 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w odniesieniu do działań                    

w zawodzie psychologa i z wykorzystaniem umiejętności psychologicznych 

S2A_K07 

PSYCH_K07 potrafi formułować opinie dotyczące różnych aspektów działalności zawodowej 

we współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin 

M2A_K08 

S2A_K02 

 


