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PODSTAWOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW  
PSYCHOLOGIA 

STUDIA I STOPNIA – PROFIL PRAKTYCZNY 
 
 

 
Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: 
 

Kierunek studiów psychologia należy do obszaru kształcenia nauki społeczne. Dobrze 

wpisuje się w ten obszar kształcenia, ponieważ wiedza i umiejętności zdobywane podczas studiów 

na kierunku psychologia odwołują się do dorobku naukowego dyscyplin fundamentalnych dla 

kierunku (oprócz psychologii): pedagogika i socjologia, a także dyscyplin pokrewnych, takich 

jak nauki o bezpieczeństwie. Niewątpliwie łączy je przedmiot zainteresowań badawczych: 

mechanizmy i prawa rządzące ludzkimi zachowaniami, oraz wpływem na nie czynników 

bezpośrednich i pośrednich (ludzka psychika, obecność i działania innych ludzi). 

Kluczowa dla całego procesu kształcenia koncepcja człowieka i społecznego charakteru 

jego aktywności pozwala zauważyć, iż kształcenie w obszarze nauk społecznych wchodzi  

w zakres szeroko rozumianych studiów humanistycznych. Jednocześnie jednak należy podkreślić, 

że od absolwentów studiów z obszaru nauk społecznych, w tym absolwentów kierunku 

psychologia, oczekuje się pewnych szczególnych umiejętności i postaw. Są to kompetencje, 

zarówno profesjonalne, jak i osobowe oraz społeczne pozwalające na odgrywanie określonej roli  

w życiu jednostek jak i całych społeczności.  

Psychologia, ze względu na jej specyficzny charakter (bazowanie głównie na badaniach 

empirycznych) należy do dziedzin nauki, w których niezbędne jest głębokie i wszechstronne 

wykształcenie. Zasadnicze cele kształcenia w obrębie psychologii  odnoszą się do czterech 

wyróżnionych płaszczyzn: teoretycznej, metodologicznej, aplikacyjnej i etycznej. Absolwent 

studiów psychologicznych posiada gruntowną wiedzę teoretyczną, obejmująca podstawowe działy 

psychologii oraz dyscypliny pokrewne. Absolwent posiada umiejętność planowania  

i przeprowadzania badań empirycznych, konstruowania diagnostycznych narzędzi 

psychologicznych oraz analizowania wyników badań. Potrafi  wykorzystywać wiedzę z zakresu 

teorii i metodologii badań w praktyce psychologicznej. Wyposażony zostaje w takie cech jak: 

uczciwość, wrażliwość, tolerancja i empatia, odnosząc  się za każdym razem do wymiaru 

etycznego wykonywanego zawodu.  

Absolwent zdobywa wykształcenie przydatne w pracy psychologa jak również w każdej 

pracy wymagającej kontaktu z ludźmi. Wiedza i umiejętności psychologiczne znajdują 

zastosowanie w wielu obszarach zawodowych, takich jak: marketing i PR, zarządzanie ludźmi, 

szkolenia, badania rynku, terapia, psychoedukacja i psychoprofilaktyka, mediacje, praca na rzecz 

wymiaru sprawiedliwości, policji i więziennictwa, interwencje środowiskowe i kryzysowe, czy 

oświata i wychowanie. Charakter zawodu psychologa obliguje dodatkowo do kształcenia 

ustawicznego, przez cały okres aktywności zawodowej.  

Profil praktyczny przejawia się w uwzględnieniu w programie kształcenia modułów 

specjalistycznych. Oferta zajęć specjalistyczno-praktycznych na pierwszym stopniu studiów jest 

modyfikowana i poszerzana w zależności od potrzeb rynku pracy.  
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Objaśnienie oznaczeń w symbolach:  
 
P (przed podkreślnikiem) - podstawowe efekty kształcenia 

P6U – uniwersalne charakterystyki poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6 
P6S - charakterystyka drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6 

W (po podkreślniku) – kategoria wiedzy  

U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności  

K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych 

WG - kategoria opisowa wiedzy – głębia i zakres 

WK - kategoria opisowa wiedzy – kontekst 

UW - kategoria opisowa umiejętności – wykorzystanie wiedzy 

UK - kategoria opisowa umiejętności – komunikowanie się 

UO - kategoria opisowa umiejętności – organizacja pracy 

UU - kategoria opisowa umiejętności – uczenie się 
KK - kategoria opisowa kompetencji społecznych – ocena / krytyczne podejście 

KO - kategoria opisowa kompetencji społecznych – odpowiedzialność 

KR - kategoria opisowa kompetencji społecznych – rola zawodowa 

SP (przed podkreślnikiem) – efekty kształcenia w obszarze nauk społecznych, profil praktyczny  

01; 02… – numeracja w rubryce „Symbol” nadawana odnośnie kolejności efektów podstawowych, 

kierunkowych, specjalnościowych 

01; 02… – numeracja w rubryce „Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia w zakresie 

ogólnym oraz dla poszczególnych obszarów kształcenia” nadawana odnośnie kolejności 

charakterystyk obszarowych zgodnie z „Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (poz. 1594)”. 

 

nazwa kierunku studiów: Psychologia 
poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 
profil kształcenia: profil praktyczny 
forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 

Symbol PODSTAWOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 
uniwersalnych 
charakterystyk 

poziomów PRK oraz 
charakterystyk 

drugiego stopnia  
w zakresie ogólnym  
i dla poszczególnych 
obszarów kształcenia 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

P_W01 

elementarną terminologię używaną w psychologii i rozumie jej 
źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin 
naukowych; zna charakter nauk społecznych, a szczególnie 
psychologii, ich miejsce w stosunku do innych nauk 
społecznych i dziedzin naukowych, jak również nauk  
o bezpieczeństwie, zorientowany na zastosowanie praktyczne 

P6U_W 
P6S_WG 

SP_P6S_WG_02 

P_W02 

wiedzę na temat człowieka jego biologicznych podstaw 
zachowań, ma podstawową wiedzę na temat rozwoju 
człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak 

P6U_W 
P6S_WK 
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i psychologicznym oraz społecznym 

P_W03 

funkcjonowanie różnych rodzajów struktur społecznych  
i instytucji życia społecznego oraz zachodzące między nimi 
relacje, przede wszystkim w ujęciu psychologicznym  
i socjologicznym 

P6U_W 
P6S_WG 

SP_P6S_WG_03 

P_W04 

problematykę dotyczącą procesów komunikowania 
interpersonalnego i społecznego ich zależności, prawidłowości 
i zakłóceń 

P6U_W 
P6S_WG  

SP_P6S_WG_03 

P_W05 
zasady posługiwania się językiem obcym, także na poziomie 
specjalistycznym, zawodowym 

P6U_W 
P6S_WG  

SP_P6S_WG_03 

P_W06 
metody i technologie informacyjne wykorzystywane  
w badaniach z zakresu psychologii oraz nauk społecznych  

P6U_W 
P6S_WG 

SP_P6S_WG_01 

P_W07 
elementy kultury języka oraz zasady retoryki, zorientowane na 
zastosowanie praktyczne 

P6U_W 
P6S_WG  

SP_P6S_WG_03 
 

P_W08 

różne koncepcje oraz teorie uczenia się i organizacji pracy 
własnej oraz różnorodne techniki pracy umysłowej; zna ich 
źródła, rozumie warunki i konsekwencje ich stosowania  
w określonych obszarach działalności praktycznej 

P6U_W 
P6S_WG  

SP_P6S_WG_01 
SP_P6S_WG_02 

P_W09 
podstawową wiedzę historyczną dotyczącą rozwoju myśli 
psychologicznej oraz  ewolucji teorii psychologii społecznej 

P6U_W 
P6S_WG  

SP_P6S_WG_01 
SP_P6S_WG_03 

P_W10 

zasady i normy etyczne, etyczno-prawne oraz kulturowe, 
szczególnie w stosunkach międzyludzkich oraz w kontekście 
badań naukowych 

P6U_W 
P6S_WK 

P_W11 
podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego 

P6U_W 
P6S_WK 

SP_P6S_WK_04 

P_W12 
teoretyczne i praktyczne zasady udzielania pierwszej pomocy 
oraz pomocy przedlekarskiej 

P6U_W 
P6S_WK 

P_W13 

przepisy, normy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, 
obowiązujące w konkretnych instytucjach i organizacjach oraz 
podstawowe zasady ergonomii, uwzględniając także formy 
rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości 

P6S_WK 
SP_P6S_WK_04 

P_W14 

uwarunkowania rozwoju i utrzymywania cech motorycznych, 
aktywności ruchowej oraz umiejętności fizycznych w aspekcie 
prawidłowego funkcjonowania organizmu 

P6U_W 
P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

P_U01 

potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; 
analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności 
psychologicznej 

P6U_U 
P6S_UW 

SP_P6S_UW_01 

P_U02 

wykorzystać wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych 
i medycznych podstaw zachowań człowieka, w celu analizy 
wielopłaszczyznowych problemów osobowościowych 

P6U_U 
P6S_UK 

P_U03 

potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych 
praktyk do realizacji zadań praktycznych związanych ze 
studiowanym kierunkiem 

P6U_U 
P6S_UW 

SP_P6S_UW_01 
P_U04 posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu P6U_U 
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analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań 
(jednostkowych i grupowych), diagnozowania i prognozowania 
sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych  

P6S_UW 
SP_P6S_UW_01 

P_U05 

dokonać oceny wydarzeń historycznych oraz przemian  
w zakresie rozwoju myśli psychologicznej i społecznej; 
wskazuje związki historii ze współczesnością 

P6U_U 
P6S_UW 

SP_P6S_UW_01 

P_U06 

wykorzystać umiejętności językowe z zakresu języków obcych, 
dotyczących również problematyki psychologii i in. nauk 
społecznych, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu 
B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,  
a także umie posługiwać się językiem specjalistycznym, 
zawodowym 

P6U_U 
P6S_UK 

P_U07 

używać języka specjalistycznego, debatować, w zakresie 
dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla wybranego 
kierunku oraz porozumiewać się w sposób klarowny i spójny  
z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, wykorzystując 
także zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne 
(ICT); ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji 
interpersonalnej 

P6U_U 
P6S_UK 

P_U08 

organizować swoją pracę, rozwiązywać problemy zawodowe, 
gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje  
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych 

P6U_U 
P6S_UO 

P_U09 

posługiwać się normami i standardami w procesach 
planowania, organizowania, motywowania i kontroli, także  
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
własności przemysłowej i prawa autorskiego 

P6U_U 
P6S_UW 

SP_P6S_UW_03 

P_U10 

posługiwać się zasadami i normami etycznymi  
w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy 
etyczne, przewiduje skutki prawne i moralne konkretnych 
działań w zakresie zawodu psychologa 

P6U_U 
P6S_UW 

SP_P6S_UW_03 

P_U11 

samodzielnie planować i organizować proces własnego 
uczenia się przez całe życie, prognozować przebieg oraz 
przewidywać skutki planowanych działań 

P6U_U 
P6S_UU 

P_U12 

analizować idee filozoficzne oraz proponowane rozwiązania 
konkretnych problemów; posiada umiejętność wyciągania 
wniosków w celu wdrożenia odpowiednich rozwiązań  

P6U_U 
P6S_UW 

SP_P6S_UW_01 

P_U13 

analizować procesy zachodzące w grupach społecznych, 
uwzględniając różnorodne uwarunkowania; potrafi 
podejmować odpowiednie działania diagnostyczne, 
profilaktyczne i pomocowe 

P6U_U 
P6S_UW 

SP_P6S_UW_01 

P_U14 

prawidłowo wykorzystuje arkana sztuki przemawiania, 
uwzględniając różnorodne zasady retoryczne oraz metody  
i techniki manipulacyjne, perswazyjne, propagandowe 

P6U_U 
P6S_UW 

SP_P6S_UW_02 

P_U15 

posługiwać się normami i standardami w procesach 
planowania, organizowania, motywowania i kontroli, także  
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
własności przemysłowej i prawa autorskiego 

P6U_U 
P6S_UW 

SP_P6S_UW_03 

P_U16 

samodzielnie udzielić pierwszej pomocy oraz pomocy 
przedlekarskiej, wykorzystując aktualną fachową wiedzę  
i określone umiejętności  

P6U_U 
P6S_UU 

P_U17 
wykazać się specjalistycznymi umiejętnościami ruchowymi  
z zakresu wybranych form aktywności fizycznej na poziomie 

P6U_U 
P6S_UW 
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gwarantującym wysoką sprawność i wydolność organizmu 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

P_K01 

samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz 
umiejętności profesjonalnych i badawczych, rozumie potrzebę 
stałego dokształcania się zawodowego oraz właściwego 
określania priorytetów zawodowych 

P6U_K 
P6S_KK 

P_K02 

praktycznego posługiwania się wiedzą w codziennej 
działalności; rozumie znaczenie wiedzy z obszaru nauk 
społecznych, psychologii in. Oceniając krytycznie posiadaną 
wiedzę oraz uwzględniając opinie ekspertów określa priorytety 
niezbędne do realizacji wskazanego zadania 

P6U_K 
P6S_KK 

P_K03 
odważnego przekazywania i obrony własnych poglądów oraz 
opinii nie tylko w sprawach zawodowych 

P6U_K 
P6S_KK 

P_K04 

odpowiedniego postępowania etycznego w ramach 
wyznaczonych stanowisk organizacyjnych i społecznych oraz 
w relacjach personalnych; poszukuje optymalnych rozwiązań 
problemów etycznych 

P6U_K 
P6S_KR / P6S_KK 

P_K05 
wypełniania zobowiązań społecznych, współdziałania i pracy  
w grupie, przyjmując w niej różne role 

P6U_K 
P6S_KO 

P_K06 

prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania problemów oraz 
dylematów związanych z wykonywaniem zawodu oraz 
dbałością o jego dorobek i tradycje 

P6U_K 
P6S_KR 

P_K07 

działania w sposób przedsiębiorczy i profesjonalny, 
inicjonowania działań na rzecz interesu publicznego, 
wykorzystując wiedzę z zakresu różnych dziedzin nauki 

P6U_K 
P6S_KO 

P_K08 

dbania o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla 
wykonywanych poszczególnych zadań, także w aspekcie 
działalności zawodowej 

P6U_K 
P6S_KR 

 


