
Załącznik nr 2

Nazwa kierunku: Psychologia
Poziom studiów: 5-letnie jednolite magisterskie
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 7
Profil studiów: ogólnoakademicki
Dziedzina: nauki społeczne
Dyscyplina/Dyscyplinyi: psychologia

Efekty uczenia się dla przedmiotów ogólnouniwersyteckich (lektoraty, wychowanie fizyczne, przedsiębiorczość, przedmioty misyjne) określone są w odrębnych 
uchwałach Senatu

Symbol
efektu

kierunkowego Kierunkowe efekty uczenia się
Odniesienie do

Uniwersalnych charakterystyk
pierwszego stopnia poziomów 6-8 PRKii

Odniesienie do
charakterystyk

drugiego stopnia
poziomów 6-8

PRKiii

Wiedza: absolwent zna i rozumie Kod składnika opisu
Kod składnika

opisu

K_W01
ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat przedmiotu, metodologii i celów psychologii oraz 
jej subdyscyplin; P7U_W1 P7S_WG1

K_W02
zna i rozumie terminologię używaną na gruncie psychologii i jej subdyscyplin;
posiada pogłębioną wiedzę o historii psychologii oraz jej współczesnych głównych nurtach i 
koncepcjach;

P7U_W1 P7S_WG1

K_W03
zna najważniejsze filozoficzne i psychologiczne koncepcje człowieka, 
posiada rozszerzoną wiedzę na temat personalistycznej koncepcji człowieka oraz znaczenia 
chrześcijaństwa dla rozwoju kultury i społeczeństwa;

P7U_W1 P7S_WG1

K_W04
rozumie specyfikę, istotę i cele poznania naukowego, zna zasady metodologii psychologii;
posiada wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań empirycznych w psychologii; P7U_W1 P7S_WG1

K_W05
posiada wiedzę o powiązaniach psychologii z innymi dyscyplinami naukowymi (filozofią, medycyną, 
socjologią, pedagogiką i in.)

P7U_W1
P7S_WG2
P7S_WK2
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zna podstawowe zagadnienia z zakresu dyscyplin bazowych dla psychologii: biologicznych podstaw 
zachowania, logiki, filozofii, technologii informacyjnej;

K_W06

ma wiedzę dotyczącą społeczno-kulturowych podstaw zachowania człowieka i relacji społecznych, 
funkcjonowania grup społecznych, wpływu społecznego, kształtowania się postaw;
ma pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego oraz 
ich prawidłowości i zakłóceń;

P7U_W1 P7S_WG2

K_W07
ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w różnych kontekstach 
społecznych oraz czynników stymulujących/ utrudniających ten rozwój; P7U_W2 P7S_WK1

K_W08
ma pogłębioną wiedzę na temat procesów orientacji i regulacji psychicznej; zna terminologię, 
różnorodne uwarunkowania tych procesów oraz współczesne osiągnięcia badań w tym zakresie;

P7U_W1 P7S_WG1

K_W09
zna terminologię oraz ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii, badań oraz prawidłowości 
rozwoju osobowości; ma wiedzę o wpływie osobowości oraz różnic indywidualnych dla 
funkcjonowania osób w różnych środowiskach życia i pracy;

P7U_W1 P7S_WG1

K_W10

zna psychologiczne koncepcje zdrowia i choroby, czynniki wspierające jakość życia i warunkujące 
zachowania prozdrowotne oraz rolę aktywności własnej w utrzymaniu zdrowia i poprawy jakości 
życia; posiada wiedzę na temat specyfiki psychospołecznego funkcjonowania osób z różnymi 
rodzajami niepełnosprawności oraz metod stosowanych w procesie rehabilitacji; 

P7U_W1 P7S_WG1

K_W11

posiada  wiedzę na temat różnych form patologii społecznych, zachowań ryzykownych oraz 
możliwości oddziaływań psychoprofilaktycznych w tym zakresie; 
ma uporządkowaną wiedzę na temat różnego rodzaju zaburzeń funkcjonowania jednostki i metod 
ich diagnozowania; zna koncepcje (psychologiczne, biologiczne, interakcyjne i społeczne) 
wyjaśniające powstawanie i utrzymywanie się tych zaburzeń oraz różne formy udzielania pomocy 
psychologicznej (psychoprofilaktyka, psychoterapia, rehabilitacja, psychoedukacja, poradnictwo 
etc.);

P7U_W1 P7S_WG1

K_W12
ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat psychologicznych aspektów pracy, organizacji i 
zarządzania oraz doradztwa zawodowego, marketingu, psychologii reklamy i zachowań 
konsumenckich;

P7U_W1
P7S_WG1
P7S_WG2

K_W13
zna etapy i zasady realizowania procesu diagnostycznego dla różnych celów oraz sposoby integracji 
rezultatów uzyskanych za pomocą różnych narzędzi badawczych; 

P7U_W1 P7S_WG1

K_W14
zna i rozumie zasady etyki zawodowej psychologa; zna podstawowe zasady ochrony własności 
intelektualnej oraz prawa autorskiego; 

P7U_W1 P7S_WG2

Umiejętności: absolwent potrafi Kod składnika opisu
Kod składnika

opisu

K_U01

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin do 
analizowania i interpretowania ludzkich zachowań; 
potrafi wskazać i opisać uwarunkowania (osobowe, społeczne oraz kulturowe) różnych zachowań 
człowieka oraz funkcjonowania określonych grup społecznych i organizacji posługując się 
wybranymi podejściami teoretycznymi;

P7U_U1 P7S_UW1

K_U02
posiada rozwinięte umiejętności badawcze: formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne 
metody i techniki diagnostyczne konstruuje narzędzia badawcze; posługuje się pakietem P7U_U1

P7S_UW3
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statystycznym, opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje 
kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny psychologii;

K_U03

ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej;
potrafi przygotować pracę pisemną, prezentację multimedialną i wystąpienie ustne z zakresu 
psychologii oraz porozumiewać się ze specjalistami z zakresu psychologii oraz innymi grupami 
docelowymi używając różnych technik i kanałów komunikacji; wykorzystując terminologię 
psychologiczną oraz integrując różne ujęcia i koncepcje psychologiczne, potrafi wypowiadać się i 
argumentować swoje poglądy w sposób precyzyjny;

P7U_U3
P7S_UK1
P7S_UW1
P7S_UK2

K_U04
potrafi współpracować w grupie, podejmując  aktywne  role w zespole (w tym rolę lidera);

P7U_U3

P7S_UO1
P7S_UO2

K_U05
potrafi podejmować działania wspierające własny rozwój osobowy i zawodowy oraz aktywności na 
rzecz uczenia się przez całe życie; P7U_U2 P7S_UU1

K_U06 potrafi inspirować i organizować uczenie się innych osób; P7U_U2 P7S_UU1

K_U07
posiada umiejętność diagnozy psychologicznej, w tym diagnozy w zakresie zachowania, osobowości,
różnic indywidualnych, procesów orientacji i regulacji psychicznej z odniesieniem do normy 
psychologicznej i psychopatologii;       

P7U_U1 P7S_UW1

K_U08
potrafi integrować wiedzę z zakresu różnych subdyscyplin psychologicznych na temat prawidłowego
i zaburzonego funkcjonowania człowieka, grup społecznych oraz organizacji;

P7U_U1 P7S_UK1

K_U09
potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z 
różnych źródeł informacji (w języku rodzimym i obcym) z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
(ICT) oraz poszanowaniem zasad własności intelektualnej;

P7U_U2 P7S_UU1

K_U10

potrafi wskazać i proponować kierunki i sposoby podnoszenia jakości życia jednostki, optymalizacji 
funkcjonowania grup społecznych i organizacji oraz opracowywać programy  interwencji 
(profilaktycznych, pomocowych, szkoleniowych) wobec osób z grup ryzyka zaburzeń 
funkcjonowania w różnych kontekstach środowiskowych i sytuacjach życiowych;

P7U_U1 P7S_UW1

K_U11

potrafi analizować przyczyny i źródła zachowań człowieka oraz przewiduje ich ogólne konsekwencje 
w aspektach psycho-bio-społecznym;
umie opracować propozycje oddziaływań ukierunkowanych na zmianę postaw i zachowań w 
różnych obszarach praktyki psychologicznej;

P7U_U1 P7S_UW1

K_U12
potrafi kompetentnie posługiwać się testami oraz innymi technikami badań psychologicznych z 
poszanowaniem aspektów prawnych i etycznych; P7U_U1 P7S_UW1

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do Kod składnika opisu
Kod składnika

opisu

K_K01
przyjęcia krytycznej postawy wobec stosowanych metod badawczych i uzyskanych dzięki nim 
wynikom, a także wobec różnych poglądów i praktyk w zakresie psychologii; P7U_K2 P7S_KK2

K_K02
samooceny oraz rozwoju własnych kompetencji związanych z pracą psychologa w różnych 
obszarach;

P7U_K1 P7S_KK1
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K_K03

rozumienia  znaczenia sfery psychicznej człowieka dla jakości jego funkcjonowania we wszystkich 
obszarach życia;
wspierania jednostek i grup w aspekcie ich kompetencji psychospołecznych;
odpowiedzialnego popularyzowania wiedzy z zakresu psychologii;

P7U_K1
P7U_K3

P7S_KO1
P7S_KO2

K_K04
okazania  szacunku wobec osób o różnych potrzebach w zakresie różnych form pomocy 
psychologicznej;
okazania zrozumienia dla sytuacji ludzi z różnymi problemami i trudnościami;

P7U_K1 P7S_KR1

K_K05
wyrażania  dbałości o zdrowie psychiczne i fizyczne, identyfikuje indywidualne, społeczne i 
środowiskowe zagrożenia dla zdrowia psychicznego i somatycznego; P7U_K1

P7S_KO1
P7S_KO2

K_K06
okazywania troski o prawidłowy przebieg diagnozy i interwencji psychologicznej, tak by nie 
przyniosła jakiejkolwiek szkody badanym osobom. Jest otwarty na pomoc ekspertów i 
superwizorów;

P7U_K1 P7S_KR1

K_K07
współpracy z profesjonalistami, których działalność koncentruje się na wspieraniu jakości życia w 
różnych warunkach społecznych i środowiskowych;

P7U_K1 P7S_KK2

K_K08
stosowania zasad etycznych i uczciwości intelektualnej w działaniach naukowych oraz praktyce 
zawodowej psychologa; P7U_K1 P7S_KR1

K_K09 realizacji celów zawodowych oraz dbałość o prestiż zawodu psychologa; P7U_K1 P7S_KR1

K_K10
identyfikacji i analizy dylematów etycznych związanych z podejmowaniem konkretnych działań i 
interwencji psychologicznych; P7U_K1 P7S_KR1



iI W przypadku przyporządkowania kierunku do więcej niż jednej dyscypliny, należy wskazać dyscyplinę wiodącą.

iiII Uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy 
Kwalifikacji – ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

iiiIII Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 
typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki – rozporządzenie MNiSW z dnia 
14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 
Polskiej Ramy Kwalifikacji - część I

IV Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 
typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki – dla dziedziny sztuki – 
rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla 
kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji - część II

V Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji
typowe dla kwalifikacji  uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i  nauki,  umożliwiających uzyskanie
kompetencji  inżynierskich – rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r.  w sprawie charakterystyk drugiego
stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji - część III


