
Efekty kształcenia   

 

Symbole 

efektów 

kształcenia 

na kierunku 
 

Efekty kształcenia dla kierunku 

psychologia 

 

Po ukończeniu jednolitych studiów 

magisterskich na kierunku studiów 

psychologia absolwent posiada 
 

Odniesienie do 

efektów 

kształcenia dla 

obszarów 

kształcenia 
 

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 z zakresu psychologii w 

aspekcie nauk społecznych oraz o jej miejscu w 

systemie nauk pokrewnych  

S2A_W01 

 

PSYCH_W03 ma pogłębioną wiedzę o nowożytnych 

(aktualnych) osiągnięciach psychologii, jej 

nurtach, kierunkach i szkołach badawczych 

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 

PSYCH_W08 zna w pogłębionym stopniu metody i narzędzia 

badawcze stosowane w psychologii oraz 

możliwości ich wykorzystania w tworzeniu 

modeli zjawisk i procesów psychospołecznych 

oraz w diagnozie psychologicznej 

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 

S2A_W10 

H2A_W08 



psychologii  

i podlegających takiej ochronie 

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 indywidualne, 

genetyczne, społeczne wybranych procesów 

zmian chorobowych i zaburzeń jednostki, a także 

dysfunkcji społecznych oraz metody ich 

psychologicznej oceny  

S2A_W08 

M2_W03 

 

PSYCH_W12 posiada szczegółową znajomość anatomii i 

funkcjonowania organizmu 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 ma pogłębioną wiedzę dotyczącą 

psychologicznych aspektów zawodowej 

działalności człowieka oraz zna psychologiczne 

zasady wspierania indywidualnej aktywności 

zawodowej i społecznej 

S2A_W11 

UMIEJĘTNOŚCI 

PSYCH_U01 potrafi prawidłowo wyjaśniać, analizować i 

tłumaczyć zjawiska psychospołeczne o różnym 

podłożu i dynamice oraz ich wzajemne związki 

S2A_U01 

 

PSYCH_U02 potrafi posłużyć się psychologiczną wiedzą 

teoretyczną w charakteryzowaniu i analizie 

źródeł i dynamiki procesów psychospołecznych 

oraz potrafi w sposób krytyczny zastosować tę 

wiedzę w diagnozowaniu jednostki i grupy 

S2A_U02 

 

PSYCH_U03 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu 

komunikacji interpersonalnej oraz różnych 

technik i środków komunikacyjnych w celu 

wymiany opinii w językach polskim i obcym na 

temat psychologicznego funkcjonowania 

człowieka, psychologicznych osiągnięć  

naukowych i szerokiego propagowania wiedzy 

psychologicznej 

H2A_U08 

M2_U03 

PSYCH_U04 potrafi budować teoretyczne modele 

wieloaspektowych zjawisk natury 

psychologicznej i w oparciu o nie, oraz przy 

zastosowaniu rozwiniętych psychologicznych 

metod i narzędzi, przewidywać przebieg 

procesów psychospołecznych 

S2A_U04 

 

PSYCH_U05 potrafi dostrzec problem badawczy natury 

psychologicznej, dokonać jego analizy, 

wygenerować pomysły jego rozwiązania oraz je 

zweryfikować i wyciągnąć wnioski o charakterze 

teoretycznym i praktycznym 

S2A_U03 



PSYCH_U06 posiada umiejętność przedstawiania własnych 

pomysłów rozwiązywania problemów natury 

psychologicznej i potrafi te pomysły rozstrzygać 

w sposób systematyczny zgodnie z metodyką 

psychologii  

S2A_U07 

 

PSYCH_U07 posiada rozwiniętą umiejętność postrzegania, 

pojmowania i interpretowania zjawisk 

społecznych w psychologicznym kontekście oraz 

zastosowania metod badawczych w celu ich 

zdiagnozowania 

S2A_U08 

PSYCH_U08 potrafi w sposób pragmatyczny i analityczny 

zastosować wiedzę psychologiczną w kontekście 

promocji zdrowia i aktywności fizycznej w 

zapobieganiu społecznym patologiom i 

marginalizacji, oraz dokonać oceny efektywności 

jej odzwierciedlania w rzeczywistości 

M2_U09 

S2A_U06 

PSYCH_U09 potrafi rozpoznać potrzeby pacjenta, klienta czy 

członków grupy, dostrzec ich problemy w tym 

zakresie oraz samodzielnie wygenerować 

pomysły ich rozwiązania, aby ostatecznie 

opracować dla nich poszczególne etapy pracy 

psychologicznej 

M2_U05 

S2A_U07 

PSYCH_U10 posiada umiejętność posługiwania się 

terminologią psychologii w stopniu 

umożliwiającym jej skonkretyzowanie w formie 

ustnych czy pisemnych wypowiedzi w języku 

polskim i/lub wybranym języku obcym 

S2A_U10 

S2A_U09 

PSYCH_U11 potrafi w obszarze psychologii posługiwać się 

jednym wybranym językiem obcym w stopniu 

co najmniej odpowiadającym 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 jest świadomy potrzeby ustawicznego kształcenia 

w zawodzie psychologa i rozwoju osobistego, 

potrafi w sposób autonomiczny i analityczny 

poszerzać w tym zakresie wiedzę i umiejętności, 

a także jest otwarty na szersze naukowe poznanie  

S2A_K01 

S2A_K06 

M2_K01 

M2_K02 

PSYCH_K02 jest gotowy do realizowania różnych zadań 

zawodowych z zakresu psychologii oraz do 

podejmowania profesjonalnych zespołowych 

zadań, również we współpracy  ze specjalistami 

innych dyscyplin  

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 aktywnie i przedsiębiorczo potrafi 

wykorzystywać  umiejętności  w obszarze 

wykonywanego zawodu 

S2A_K07 

PSYCH_K07 potrafi formułować opinie dotyczące różnych 

aspektów działalności zawodowej we współpracy 

z przedstawicielami innych dyscyplin 

M2_K08 

S2A_K02 

 


