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Kierunek PSYCHOLOGIA 

Dyscypliny naukowe, do 
których odnoszą się efekty 
uczenia się wraz z 
procentowym udziałem 
liczby punktów ECTS w 
ogólnej liczbie punktów 
ECTS wraz ze wskazaniem 
dyscypliny wiodącej 

PSYCHOLOGIA 68,00 
NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE 6,00 
PEDAGOGIKA 7,00 
NAUKI SOCJOLOGICZNE 19,00 

 

Poziom studiów STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

Formy studiów NIESTACJONARNE 

 

Profil  PROFIL PRAKTYCZNY 

(profil ogólnoakademicki/profil praktyczny) 

Tytuł zawodowy nadawany 
absolwentom 

Magister 

Liczba semestrów IV SEMESTRY 

Liczba punktów ECTS 120 

Łączna liczba godzin zająć 3120 

Łączna liczba punktów 
ECTS, którą student musi 
uzyskać na zajęciach 
wymagających 
bezpośredniego udziału 
nauczycieli akademickich 
lub innych osób 
prowadzących zajęcia 

Studia niestacjonarne: 50,0 punktów ECTS 

Liczba punktów ECTS, którą 
student musi uzyskać w 
ramach zajęć kształtujących 
umiejętności praktyczne  

Studiach niestacjonarne: 67,0 punkty ECTS 

Liczba punktów ECTS, którą 
student musi uzyskać w 
ramach modułu 
przedmiotów do wyboru 

64,00 punktów ECTS* 

Liczba godzin zajęć z 
wychowania fizycznego 

60 godzin 

                                                           
* Podana wartość obejmuje przedmioty z modułu C, przedmioty do wyboru z modułu B oraz języki do 

wyboru z modułu A 
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Wymiar, zasady i forma 
odbywania praktyk 
zawodowych 

Łączny wymiar praktyki zawodowej wynosi 360 godzin. 
Praktyka zawodowa realizowana jest na II, III i IV 
semestrze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w 
wymiarze 120 godzin w każdym semestrze. Praktyka 
może być realizowana w trybie śródrocznym lub w 
trybie ciągłym. Szczegółowe zasady odbywania praktyk 
określa Regulamin studenckich praktyk zawodowych. Z 
kolei tryb kontroli tychże praktyk stanowi Regulamin 
ewaluacji praktyk. 

Łączna liczba punktów 
ECTS, którą student musi 
uzyskać w ramach praktyk 
zawodowych 

12 punktów ECTS 

 
 

− Opis efektów kształcenia 

Kierunek: Psychologia 

Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu 

Studia drugiego stopnia 

Profil praktyczny 

  
 
 
 

PODSTAWOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ ODPOWIADAJĄCE MODUŁOWI 
PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO DLA KIERUNKU STUDIÓW  

PSYCHOLOGIA 
STUDIA II STOPNIA – PROFIL PRAKTYCZNY 

 
 
Objaśnienie oznaczeń w symbolach:  
 
K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty uczenia się 

P7U – uniwersalne charakterystyki poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 7 
P7S - charakterystyka drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 7 

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 
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KO - kategoria opisowa kompetencji społecznych – odpowiedzialność 

KR - kategoria opisowa kompetencji społecznych – rola zawodowa 

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

podstawowych, kierunkowych, specjalnościowych. 

 
 
 
 

nazwa kierunku studiów: Psychologia 
poziom: studia drugiego stopnia 
profil: profil praktyczny 
forma studiów: niestacjonarne 

Symbol PODSTAWOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 
uniwersalnych 
charakterystyk 

poziomów PRK oraz 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
efektów uczenia się 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

P_W01 

w pogłębionym stopniu charakter i główne trendy historii 
psychologii i psychologii współczesnej oraz posiada 
poszerzoną wiedzę z tych obszarów zorientowaną na 
zastosowania praktyczne  

 
P7S_WG 

P_W02 

w pogłębionym stopniu miejsce i znaczenie współczesnych 
kierunków rozwoju psychologii  uwzględniając dylematy 
współczesnej cywilizacji, jakości życia i zmiany postaw 
społecznych  

 
P7S_WG                                       
P7S_WK 

 

P_W03 
rozszerzoną faktografię historii psychologii oraz ewolucji i 
rozwoju myśli psychologicznej na przestrzeni dziejów, 
uwzględniając osiągnięcia polskiej nauki na tym polu 

 
P7S_WG  

P_W04 

w pogłębionym stopniu wiedzę o człowieku w cyklu życia, 
procesach socjalizacyjnych i kulturowych, rodzajach więzi 
społecznych, mechanizmach psychospołecznych i 
rządzących nimi prawidłowościach  

 
P7S_WG  

P_W05 

w stopniu poszerzonym funkcjonowanie różnych rodzajów 
struktur społecznych i instytucji życia społecznego oraz 
zachodzące między nimi relacje, szczególnie w zakresie 
jakości życia, szczęścia i postaw 

P7S_UW 
P7S_WG  

P_W06 

w poszerzonym stopniu problematykę dotyczącą procesów 
komunikowania interpersonalnego i społecznego ich 
zależności, prawidłowości i zakłóceń, zorientowaną na 
wykorzystanie praktyczne 

 
P7S_WG  

P_W07 

w pogłębionym stopniu procesy optymalizacji warunków 
szczęścia, wszechstronnego rozwoju i możliwego komfortu 
fizycznego, i psychospołecznego, niezależnie od sytuacji 
osobistej, zdrowotnej i społecznej oraz postaw życiowych 

 
P7S_WG  

P_W08 
w poszerzonym stopniu przepisy prawa odnoszące się do 
pracy psychologa, szczególnie w aspektach: 

 
P7S_WK 
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przestrzegania tajemnicy zawodowej, form wykonywania 
zawodu, ochrony własności intelektualnej, 
odpowiedzialności zawodowej i etycznej oraz praw 
pacjenta 

P_W09 

szczegółowe zasady i normy etyczne oraz kulturowe w 
stosunkach międzyludzkich, szczególnie w odniesieniu do 
procesów wychowawczych oraz diagnozy i terapii 
psychopedagogicznej 

 
P7S_WK 

P_W10 

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

 
P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

P_U01 

dokonać pogłębionej obserwacji i interpretacji zjawisk 
społecznych, mechanizmów psychospołecznych; analizuje 
ich powiązania z różnymi obszarami działalności 
psychologicznej oraz  posiada umiejętność pogłębionej 
teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach, z 
zastosowaniem metody badawczej 

 
P7S_UW 

P_U02 

wykorzystać poszerzoną wiedzę teoretyczną z zakresu 
psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu 
analizowania i interpretowania problemów związanych 
m.in. aspektami prawnymi zawodu psychologa, 
komunikacją interpersonalną i społeczną oraz rozwoju 
człowieka.   

 
P7S_UW 

P_U03 

posługiwać się szczegółowymi zasadami i normami 
prawnymi oraz analizować dylematy etyczne; przewiduje 
skutki prawne i moralne konkretnych działań związanych z 
zawodem psychologa 

 
P7S_UW 

P_U04 

wykorzystać pogłębione umiejętności organizacyjne 
pozwalające na realizację celów związanych z 
projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych; 
potrafi prognozować przebieg oraz przewidywać skutki 
planowanych działań 

 
P7S_UO 

P_U05 

wykorzystać umiejętności językowe z zakresu języków 
obcych, dotyczących również problematyki nauk 
społecznych, zgodne z wymaganiami określonymi dla 
poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego, a także ma pogłębione umiejętności 
posługiwania się językiem specjalistycznym, zawodowym 

 
P7S_UK 

P_U06 
interpretować i stosować przepisy prawne, szczególnie w 
obszarze psychologii, służące rozwiązywaniu 
różnorodnych problemów indywidualnych i grupowych 

 
P7S_UW 

P_U07 

komunikować się z jednostkami i grupami społecznymi z 
zakresu procedur dotyczących oceny zagrożeń i 
problemów psychospołecznych oraz posiada umiejętność 
przedstawiania swojego stanowiska, precyzyjnego 
porozumiewania się i dyskutowania 

 
P7S_UK 

P_U08 
dyskutować, prezentować własne stanowisko i skutecznie 
negocjować w zakresie omawianych problemów, 

 
P7S_UK 
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wykorzystując także zaawansowane techniki informacyjno-
komunikacyjne (ICT) 

P_U09 

samodzielnie planować własne uczenie się, organizować 
swoją pracę, rozwiązywać problemy zawodowe, 
gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje z 
wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
informatycznych 

 
P7S_UU 

P_U10 
dokonać szczegółowej oceny wydarzeń historycznych oraz 
przemian w zakresie rozwoju myśli psychologicznej i 
społecznej; wskazuje związki historii ze współczesnością 

 
P7S_UW 

P_U11 
posługiwać się poszerzonymi ujęciami teoretycznymi w 
celu analizowania typów osobowościowych, 
diagnozowania i prognozowania zachowań  

 
P7S_UW 

P_U12 
identyfikować problemy jednostek i grupy społecznych oraz 
podejmować odpowiednie działania diagnostyczne, 
profilaktyczne i pomocowe 

 
P7S_UW 

P_U13 
posługiwać się normami i standardami w procesach 
planowania, organizowania, motywowania i kontroli, 
również w kontekście badań psychologicznych 

 
P7S_UO                  
P7S_UW 

P_U14 

planować, organizować oraz przeprowadzić zadania 
psychoedukacyjne, wykorzystując umiejętności z zakresu 
pełnej diagnozy psychologicznej; potrafi odpowiedzialnie 
przygotować i wdrożyć działania o charakterze 
naprawczym, czy reedukacyjnym 

 
P7S_UO               
P7S_UW 

P_U15 

wykazać się specjalistycznymi umiejętnościami ruchowymi, 
w kontekście własnego ustawicznego rozwoju, z zakresu 
wybranych form aktywności fizycznej na poziomie 
gwarantującym wysoką sprawność i wydolność organizmu 

 
P7S_UU    

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; wyznacza 
kierunki własnego rozwoju i kształcenia 

P7U_K 
P7S_KK 

P_K02 

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

P7U_K 
P7S_KK 

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

P7U_K 
P7S_KK 

P_K04 
aktywnego przekonywania, negocjowania i rozwiązywania 
konfliktów w imię osiągania wspólnych celów 

P7U_K 
P7S_KK 

P_K05 
odpowiedniego postępowania etycznego w ramach badań 
naukowych oraz wyznaczonych stanowisk organizacyjnych 
i społecznych, a także w relacjach personalnych 

P7U_K 
P7S_KR  
P7S_KK 

P_K06 
prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania problemów oraz 
dylematów związanych z wykonywaniem zawodu oraz 
dbałością o jego dorobek i tradycje 

P7U_K 
P7S_KR 
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P_K07 
działania w sposób przedsiębiorczy i profesjonalny 
(zarówno indywidualnie, jak i grupowo), wykorzystując 
wiedzę z zakresu różnych dziedzin nauki 

P7U_K 
P7S_KO 

P_K08 
profesjonalnego dbania o poziom sprawności fizycznej 
niezbędnej dla wykonywanych poszczególnych zadań, 
także w aspekcie działalności zawodowej 

P7U_K 
P7S_KR 

 

 

KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ ODPOWIADAJĄCE MODUŁOWI 
PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO DLA KIERUNKU STUDIÓW 

PSYCHOLOGIA 
STUDIA II STOPNIA – PROFIL PRAKTYCZNY 

 

Objaśnienie oznaczeń w symbolach:  
 
K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty uczenia się 

P7U – uniwersalne charakterystyki poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 7 
P7S - charakterystyka drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 7 

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 

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

podstawowych, kierunkowych, specjalnościowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 

 z siedzibą w Poznaniu 
WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH W POZNANIU 

PROGRAM STUDIÓW 
 DLA KIERUNKU, POZIOMU I PROFILU 

EDYCJA 2022 

 

nazwa kierunku studiów: Psychologia 
poziom: studia drugiego stopnia 
profil: profil praktyczny 
forma studiów: niestacjonarne 

Symbol KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 
uniwersalnych 
charakterystyk 
poziomów PRK 

oraz 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
efektów uczenia 

się 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

K_W01 

w stopniu pogłębionym problematykę człowieka jego 
biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw, 
procesu ewolucji i czynności ruchowych, poznawczych i 
emocjonalnych 

P7U_W 
P7S_WG 

K_W02 

w pogłębionym stopniu teorie naukowe, terminologię oraz 
problematykę metodologii badań, właściwe dla kierunku 
psychologia; rozumie ich źródła oraz zastosowania w 
obszarze nauk społecznych oraz w obrębie pokrewnych 
dyscyplin naukowych 

P7U_W 
P7S_WG 

K_W03 

zasadnicze problemy psychologiczno-społeczne i 
środowiskowe zagrożenia zdrowia psychicznego, 
uwzględniając psychologiczne mechanizmy uzależnień oraz 
metodykę pomocy psychologicznej, zorientowane na 
zastosowanie praktyczne 

P7U_W 
P7S_WG 

K_W04 

szczegółowe etapy postępowania diagnostycznego i 
analitycznego, zasady prowadzenia diagnozy dla różnych 
celów badan psychologicznych i działań resocjalizacyjnych, 
warunki stosowania różnych profesjonalnych narzędzi 
badawczych, diagnostycznych i analitycznych oraz sposoby 
interpretacji uzyskanych wyników, zorientowane na 
zastosowanie praktyczne 

P7U_W 
P7S_WG 

K_W05 

w stopniu poszerzonym problematykę projektowania i 
prowadzenia badań w zakresie psychologii, a w szczególności 
o problemach badawczych, metodach, technikach i 
narzędziach badawczych 

P7U_W 
P7S_WG 

K_W06 

w stopniu pogłębionym role i rodzaje wsparcia społecznego 
oraz jego wpływ na funkcjonowanie jednostek, jak również 
rozpoznaje zachowania prospołeczne (empatia i altruizm), 
ukierunkowane na realizację celów pozaosobistych 

P7U_W 
P7S_WG 

K_W07 
psychologiczne modele i czynniki rozwoju indywidualnej 
przedsiębiorczości, ochrony własności przemysłowej oraz 
praw autorskich, zorientowaną na zastosowanie praktyczne 

P7U_W 
P7S_WK 

K_W08 

poszerzoną problematykę poznawania przez człowieka 
otoczenia, mechanizmy tworzenia struktur i procesów 
poznawczych oraz problematykę oddziaływania człowieka na 
środowisko fizyczne i środowiska fizycznego na człowieka  

P7U_W 
P7S_WG 
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K_W09 
szczegółowe zagadnienia metodyki wykonywania typowych 
zadań oraz rozumie normy, procedura, stosowane w różnych 
obszarach działalności psychologicznej  

P7U_W 
P7S_WK 

K_W10 

poszerzone zagadnienia dotyczące różnych rodzajów struktur 
społecznych, struktur i systemów bezpieczeństwa oraz 
instytucji życia społecznego, oraz zachodzących między nimi 
relacjach, przede wszystkim w ujęciu psychologicznym i 
socjologicznym, zorientowane na zastosowanie praktyczne 

P7U_W 
P7S_WG 

K_W11 

w stopniu poszerzonym zależności psychosomatyczne, 
dotyczące wpływu czynników psychicznych na organizm 
człowieka oraz zależności wpływu stanu somatycznego na 
funkcjonowanie psychiczne człowieka 

P7U_W 
P7S_WG 

K_W12 

w poszerzonym stopniu problematykę i teoretyczne 
uwarunkowania komunikacji, dotyczące: diagnozy, pomocy, 
wspomagania i terapii psychologicznej, uwzględniając m.in. 
czynniki środowiskowe i kulturowe 

P7U_W 
P7S_WK 

K_W13 
pogłębione teorie dotyczące rozumienia zagadnień zdrowia 
oraz dyskomfortu i zaburzeń psychicznych, uwzględniając 
także uwarunkowania osobowościowe 

P7U_W 
P7S_WG 

K_W14 

warsztat pracy oraz wymagania kwalifikacyjne na określone 
stanowiska powiązane z problematyką psychologiczną, m.in.: 
diagnozą i pomocą psychologiczną, psychologią stosowaną, 
metodami i technikami terapeutycznymi, psychologią 
analityczną; zorientowaną na zastosowanie praktyczne 

P7U_W 
P7S_WK 

K_W15 

szczegółowe zagadnienia dotyczące emocji, procesów 
poznawczych i psychologicznych aspektów zachowania 
człowieka, z położeniem nacisku na prawidłowości i 
nieprawidłowości funkcjonowania człowieka 

P7U_W 
P7S_WG 

K_W16 
w stopniu pogłębionym zasady i normy prawne, etyczne oraz 
moralne w odniesieniu do działań diagnostycznych, 
analitycznych, pomocowych i terapeutycznych 

P7U_W 
P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

K_U01 

szczegółowo interpretować i analizować psychologiczne 
mechanizmy funkcjonowania jednostek i grup społecznych, 
wyjaśniania problemy w ich funkcjonowaniu, prognozuje skutki 
zachowań i zjawisk oraz możliwości modyfikowania i 
minimalizowania czynników szkodliwych  

P7U_U 
P7S_UW 

K_U02 

wykorzystywać pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu 
psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu 
diagnozowania, analizowania i interpretowania motywów i 
wzorów ludzkich zachowań oraz problemów i zaburzeń 
psychicznych, uwzględniając również uwarunkowania 
społeczne i środowiskowe  

P7U_U 
P7S_UW 

K_U03 

stosować różnorodne profesjonalne techniki, narzędzia i 
aparatury  badawcze oraz metody, procedury i specjalistyczne 
umiejętności do realizacji zadań praktycznych związanych z 
zakresem kierunku psychologia 

P7U_U 
P7S_UW 

K_U04 
wykorzystać pogłębione umiejętności badawcze oraz 
analityczne w celu sformułowania wniosków, opracowania i 
zaprezentowania wyników (także z wykorzystaniem ICT) oraz 

P7U_U 
P7S_UW 
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wskazywać kierunki dalszych badań z zakresu psychologii i 
dyscyplin pokrewnych 

K_U05 

ocenić przydatność profesjonalnych metod, procedur i dobrych 
praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami 
działalności psychologicznej w obszarze działań 
diagnostycznych,  pomocowych i terapeutycznych, 
odnoszących się do problemów socjalizacyjnych, uzależnień, 
resocjalizacyjnych, zaburzeń psychicznych 

P7U_U 
P7S_UW 

K_U06 

posługiwać się szczegółowymi ujęciami teoretycznymi w celu 
analizowania, interpretowania oraz projektowania 
profesjonalnych strategii działań psychologicznych; potrafi 
opracowywać, wdrażać i koordynować programy i rozwiązania 
konkretnych problemów psychologicznych oraz prognozować 
skutki planowanych działań, także na wypadek zagrożeń 

P7U_U 
P7S_UO 

K_U07 

podjąć interwencję oraz analizować strategię działań 
praktycznych w sytuacji kryzysowej, zagrażającej zdrowiu i 
życiu człowieka, wykorzystując specjalistyczne umiejętności z 
zakresu diagnozy, pomocy i terapii psychologicznej  

P7U_U 
P7S_UW 

K_U08 

wykazywać praktycznie profesjonalne wsparcie społeczne, 
organizując działania indywidualne i grupowe, uwzględniając 
przy tym możliwości oddziaływania, dostępności i 
uwarunkowań psychologicznych tego wsparcia oraz przyszłe 
skutki  

P7U_U 
P7S_UO 

K_U09 

profesjonalnie wykorzystać umiejętności z zakresu działań 
psychologicznych (opracowania i wdrożenia procedur 
pomocowych i terapeutycznych) w celu niwelowania 
problemów psychologicznych i zdrowotnych. Potrafi wyjaśnić 
wzajemne relacje między tymi problemami, formułować 
własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz oraz 
dokonać krytycznej analizy skuteczności i przydatności 
stosowanej wiedzy 

P7U_U 
P7S_UW 

K_U10 

identyfikować problemy pacjenta, klienta i grup społecznych w 
zakresie diagnozy i analizy psychologicznej oraz zdrowia 
fizycznego; podejmuje odpowiednie działania diagnostyczne, 
profilaktyczne, edukacyjne i pomocowe 

P7U_U 
P7S_UW 

K_U11 

wykorzystać praktycznie profesjonalne umiejętności 
przygotowania wystąpień ustnych i prac pisemnych, posiada 
umiejętność przedstawiania swojego stanowiska w języku 
polskim i w języku obcym, dotyczącego zagadnień 
szczegółowych z zakresu psychologii, jak i innych dyscyplin 
bazowych dla psychologii, wykorzystując także umiejętności z 
zakresu technologii informacyjnej  

P7U_U 
P7S_UK 

K_U12 

posługiwać się szczegółowymi zasadami i normami prawnymi 
oraz analizować dylematy etyczne; przewiduje skutki prawne i 
moralne konkretnych działań związanych m.in.: z diagnozą 
psychologiczną, wsparciem i pomocą, terapia resocjalizacyjną 
i uzależnień 

P7U_U 
P7S_UW 

K_U13 
Używać języka specjalistycznego, prowadzić debatę, 
prezentować własną opinię, w zakresie  problematyki 
powiązanej z dziedzinami i dyscyplinami naukowymi 

P7U_U 
P7S_UK 
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właściwymi dla kierunku psychologia oraz porozumiewać się w 
sposób klarowny i spójny z osobami pochodzącymi z różnych 
środowisk, wykorzystując także zaawansowane techniki 
informacyjno-komunikacyjne (ICT) 

K_U14 

profesjonalnie analizować i badać funkcjonowania umysłu, 
systemu  przetwarzania informacji oraz organizację struktur i 
procesów poznawczych oraz biologicznych, uwzględniając 
m.in. czynniki środowiskowe, zaburzenia psychosomatyczne i 
somatopsychologiczne 

P7U_U 
P7S_UW 

K_U15 

wykorzystać pogłębione umiejętności organizacyjne, w 
konkretnym środowisku, czy grupie, pozwalające na realizację 
celów pomocowych, diagnostycznych, terapeutycznych, 
związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań 
profesjonalnych i zawodowych z zakresu psychologii; potrafi 
prognozować przebieg oraz przewidywać skutki planowanych 
działań praktycznych 

P7U_U 
P7S_UO 

K_U16 

samodzielnie planować własne uczenie się, organizować 
swoją pracę, a także rozwiązywać problemy zawodowe z 
zakresu działalności psychologicznej, wykorzystując 
profesjonalne metody, techniki i narzędzia 

P7U_U 
P7S_UU 

K_U17 

wykorzystać praktyczne umiejętność zbierania danych oraz 
przygotować i ocenić dokumentację powiązaną z praktyką i  
działalnością psychologiczną, uwzględniając obowiązujące 
normy 

P7U_U 
P7S_UO 

K_U18 

praktycznie wykorzystywać profesjonalne umiejętności 
kierowania procesami bezpieczeństwa w kontekście 
interwencji psychologicznych, działań pomocowych i 
badawczych 

P7U_U 
P7S_UO 

K_U19 
asystować i pomagać we wszystkich specjalistycznych 
działaniach psychologicznych, powiązanymi z różnymi 
stanowiskami  

P7U_U 
P7S_UO 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

K_K01 

pracy nad własnym rozwojem w toku działalności 
profesjonalnej, dokonuje oceny własnych kompetencji, 
posiada wiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz 
osobistych możliwości i ograniczeń. Ocenia krytycznie 
posiadaną wiedzę oraz uwzględnia opinie ekspertów, rozumie 
potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju 
osobistego w warunkach płynności rynku pracy 

P7U_K 
P7S_KK 

K_K02 

podejmowania profesjonalnych działań psychologicznych w 
różnych środowiskach; jest gotowy do podejmowania 
profesjonalnych wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, 
podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji 
indywidualnych i zespołowych działań w celu rozwiązywania 
problemów poznawczych i praktycznych 

P7U_K 
P7S_KK 

K_K03 

profesjonalnego kierowania działaniami pomocowymi, 
terapeutycznymi, wspomagającymi z zakresu psychologii, 
potrafi ocenić proponowane rozwiązania, uczestniczyć w  
pracach grupowych, wykazując umiejętności przywódcze i 
organizatorskie 

P7U_K 
P7S_KO 
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K_K04 

debatowania, przekonywania, przekazywania własnych 
poglądów oraz negocjowania i rozwiązywania konfliktów w 
sytuacjach kryzysowych, wykorzystując specjalistyczne 
umiejętności komunikacyjne 

P7U_K 
P7S_KK 

K_K05 

do profesjonalnej współpracy i współdziałania z innymi - 
specjalistami i niespecjalistami - zarówno podczas pracy 
indywidualnej, jak i zespołowej, w tym także podczas realizacji 
projektów społecznych, wykorzystując praktyczne umiejętności 
psychologiczne 

P7U_K 
P7S_KO 

K_K06 
stosowania zasad etycznego postępowania w diagnozowaniu i 
badaniu problemów psychologicznych, rozumie etyczny i 
moralny wymiar relacji międzyludzkich i zawodowych 

P7U_K 
P7S_KR 

K_K07 

profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodnych, 
odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, dbając o 
dorobek i tradycje zawodu, oraz konsekwentnie projektuje i 
realizuje działania psychologiczne 

P7U_K 
P7S_KR 

K_K08 

działania w sposób przedsiębiorczy i profesjonalny (zarówno 
indywidualnie, jak i grupowo), inicjonowania działań na rzecz 
interesu publicznego, wypełniania zobowiązań społecznych, 
wykorzystując wiedzę z zakresu różnych dziedzin nauki 

P7U_K 
P7S_KO 

 

 

 

SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 
 

 
COACHING, MENTORING I TUTORING 

 

Symbol 

 

 

SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

S_W01 

pogłębioną wiedzę z zakresu teorii coachingu, mentoringu i tutoringu oraz na 

temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie psychologicznym                   

jak i społecznym – niezbędną dla działań praktycznych, rozumie 

interdyscyplinarność i holistyczność w podejściu do ww. ról 

S_W02 
wiedzę o mechanizmach oddziaływania coacha, mentora i tutora na odbiorcę i 

sposobach ich pozytywnego wykorzystania w procesie osiągania celów 

S_W03 

zna w stopniu poszerzonym terminologię używaną w coachingu, mentoringu i 

tutoringu, rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin 

naukowych; zna i rozumie terminologię dyscyplin pokrewnych 

S_W04 
pogłębioną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, 

procedurach będących w zakresie kompetencji coacha, mentora i tutora 



WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 

 z siedzibą w Poznaniu 
WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH W POZNANIU 

PROGRAM STUDIÓW 
 DLA KIERUNKU, POZIOMU I PROFILU 

EDYCJA 2022 

 

S_W05 

wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie coaching, mentoringu i 

tutoringu, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i 

narzędziach badawczych 

S_W06 
wiedzę o uwarunkowaniach kreatywności ludzi, motywacji, skutecznego uczenia 

się oraz zna metody badania potencjału człowieka 

S_W07 
modele osobowościowe stylów kierowania ludźmi, zna charakterystyczne cechy 

lidera-coacha, powiązane z konkretnymi uwarunkowaniami psychospołecznymi 

S_W08 
podstawy emisji i higieny głosu, zasady higieny głosu, wybrane zagadnienia z 

fizjologii głosu, motoryki narządu mowy, prawidłowej dykcji 

S_W09 
w stopniu pogłębionym procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego, 

ich prawidłowości i zakłócenia, techniki twórczego myślenia 

S_W10 

metody, techniki i narzędzia wykorzystywane do realizacji zadań, a skupiające 

się na różnych formach wpływu: coachingu, mentoringu i tutoringu, uwzględniając 

kontekst społeczny, uwarunkowania psychologiczne 

S_W11 
wiedzę o warsztacie pracy na określonych stanowiskach, dostępnych źródłach 

informacji oraz narzędziach 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

S_U01 

wykorzystywać pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu coachingu, mentoringu 

i tutoringu oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i 

interpretowania problemów z tego zakresu, a także motywów i wzorów ludzkich 

zachowań 

S_U02 
wdrożyć nowoczesne planowanie i organizowanie pracy, z uwzględnieniem 

indywidualnego podejścia do jednostki oraz struktur grupowych 

S_U03 
ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji 

zadań związanych coachingiem, mentoringiem i tutoringiem 

S_U04 

umiejętnie gromadzić doświadczenia związane z pracą w charakterze coacha, 

mentora, czy tutora oraz konfrontowania nabywanej wiedzy z rzeczywistością w 

działaniu praktycznym  

S_U05 

animować oddziaływania na rozwój osobisty innych osób w ramach działalności 

wychowawczo-rozwojowej, tj. potrafi przygotować model postępowania, dobrać 

metody i techniki 

S_U06 

wykorzystać umiejętności kierownicze i mentorskie w różnorodnych sytuacjach 

zawodowych, także konfliktowych i kryzysowych oraz przewidywać ich skutki, 

szczególnie w aspekcie psychologicznym w odniesieniu do kierowania zespołem 

i zarzadzania zmianą 
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S_U07 

prawidłowo i skutecznie posługiwać się komunikacją  interpersonalną i 

społeczną, stosując jej prawidłowości i unikać zakłóceń, używając języka 

specjalistycznego, potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy 

użyciu różnych metod i  technik, uwzględniając uwarunkowania psychospołeczne 

S_U08 

wykorzystać zdobytą wiedzę do skutecznego kierowania zespołem oraz 

zwiększania potencjału własnego, a także innych osób w środowisku, 

wykorzystując umiejętności z zakresu coachingu, mentoringu i tutoringu 

S_U09 
wykorzystać umiejętności pedagogiczne do poprawy jakości życia poprzez 

stymulowanie procesu uczenia, motywacji i osiągania celów 

S_U10 
stosować różnorodne pogłębione techniki, narzędzia oraz metody, procedury i 

specjalistyczne umiejętności do realizacji zadań praktycznych 

S_U11 

wykorzystać umiejętności badawcze oraz analityczne w celu sformułowania 

wniosków, opracowania i zaprezentowania wyników (także z wykorzystaniem 

ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań w zakresie problematyki 

coachingu, mentoringu i tutoringu 

S_U12 

wykorzystać umiejętności przygotowania wystąpień ustnych i prac pisemnych,                   

w języku polskim i w języku obcym, w zakresie problematyki coachingu, 

mentoringu i tutoringu, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem 

podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł  

S_U13 
pracować w zespole pełniąc różne role oraz wykorzystywać metody coachingu, 

mentoringu i tutoringu 

S_U14 

asystować i pomagać we wszystkich działaniach dydaktycznych, edukacyjnych, 

także w kontekście działań związanych z coachingiem, mentoringiem i 

tutoringiem 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

S_K01 

stałego dokształcania się. Jest przygotowany do samodzielnego zdobywania 

wiedzy, doskonali umiejętności praktyczne, projektowania własnego rozwoju 

osobistego i zawodowego 

S_K02 

podejmowania działań profesjonalnych w środowisku społecznym i życiu 

kulturalnym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje 

aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji 

indywidualnych i zespołowych działań w zakresie coachingu, mentoringu i 

tutoringu; ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań z 

tego zakresu 

S_K03 

wejścia w role zawodowe w organizacjach tworzących potencjalny teren 

aktywności zawodowej, związanych z obszarem coachingu, mentoringu i 

tutoringu 
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S_K04 

przekonywania, negocjowania, przekazywania własnych poglądów, 

rozwiązywania konfliktów oraz wdrażania uzgodnionych zmian korzystając z 

dorobku coachingu, mentoringu i tutoringu 

S_K05 

współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - zarówno 

podczas pracy indywidualnej, jak i zespołowej, w tym także podczas realizacji 

projektów społecznych, prozdrowotnych, informacyjnych 

S_K06 

postępowania etycznego w ramach wyznaczonych stanowisk powiązanych z 

obszarem działalności coachingu, mentoringu i tutoringu, szczególnie w 

kontekście przestrzegania zasad, norm i procedur 

S_K07 

prezentowania postaw promujących profilaktyczne, pomocowe oraz dba o 

odpowiedzialne wykonywanie obowiązków zawodnych, dbając o dorobek i 

tradycje zawodu 

S_K08 
przedstawiania i obrony własnych poglądów dotyczących roli coachingu, 

mentoringu i tutoringu w działalności pedagogicznej i psychologicznej 

 

 

 

 

NEUROPSYCHOLOGIA 

 

Symbol 

 

 

SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

S_W01 

przedmiot zainteresowań oraz terminologię używaną w neuropsychologii 

(klinicznej, motywacji), neuronauce i neurobiologii oraz neurolingwistyczne, 

rozumie ich źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin 

naukowych 

S_W02 

w stopniu pogłębionym organizację funkcjonalną struktur mózgowia, uszkodzenia 

i dysfunkcje mózgu, podstawowe kategorie zaburzeń w funkcjonowaniu 

człowieka, mechanizmy powrotu zaburzonych funkcji i zachowań, zna diagnozę 

neuropsychologiczna, formy pomocy psychologicznej w zastosowaniu do 

pacjentów neurologicznych i ich otoczenia społecznego 

S_W03 

relacje funkcjonalne zachodzące między aktywnością ośrodkowego układu 

nerwowego a czynnościami ruchowymi, poznawczymi i emocjonalnymi 

człowieka; zna pojęcia z zakresu anatomii czynnościowej ośrodkowego układu 

nerwowego oraz psychologii motywacji  

S_W04 
szczegółowe zasady i normy etycznych w zakresie badań naukowych i praktyki 

klinicznej 



WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 

 z siedzibą w Poznaniu 
WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH W POZNANIU 

PROGRAM STUDIÓW 
 DLA KIERUNKU, POZIOMU I PROFILU 

EDYCJA 2022 

 

S_W05 

techniki badawcze służące do badania wyższych procesów poznawczych; zna 

istotę pracy z wykorzystaniem technik obrazowania mózgu, potrafi opisać 

schematy badawcze służące do badania wyższych procesów poznawczych;  

S_W06 

w stopniu poszerzonym metodykę pomocy psychologicznej, typowe zadania, 

normy, procedury, stosowane w różnych działaniach psychologicznych o 

charakterze pomocowym, profilaktycznym i prewencyjnym, zorientowane na 

zastosowanie praktyczne 

S_W07 

w stopniu poszerzonym problematykę projektowania i prowadzenia badań w 

zakresie neuropsychologii, a w szczególności o problemach badawczych, 

metodach, technikach i narzędziach badawczych 

S_W08 

najważniejsze testy i próby do diagnozy percepcji, uwagi, zdolności wzrokowo-

konstrukcyjnych, pamięci, funkcji wykonawczych, funkcji językowych, 

rozumowania oraz inteligencji; zna podstawowe zasady diagnozy i terapii 

neuropsychologicznej  

S_W09 

metody badawcze wykorzystywanych w neuropsychologii klinicznej, zna 

podstawy technik neuroobrazowania (np. EEG, MRI, CT) potrafi ocenić ich 

przydatność w diagnostyce neuropsychologicznej 

S_W10 

korelacje pomiędzy procesami poznawczymi (uwaga, pamięć, postrzeganie, 

język, mowa poznawczych) a czynnikami biologicznymi, a także procesami 

związanymi z kształtowaniem motywacji 

S_W11 

neuropsychologiczne konsekwencje urazów i chorób zwyrodnieniowych mózgu, 

w szczególności chorób naczyniowych, guzów mózgu, zaburzeń świadomości, 

chorób otępiennych, procesów związanych ze starzeniem się 

S_W12 

warsztat pracy oraz wymagania kwalifikacyjne na określone stanowiska 

powiązane z problematyką psychologii zagrożeń społecznych, m. in. na temat 

dokonywania obserwacji, diagnoz, przygotowywania materiałów do pracy 

(konspektów, scenariuszy, programów, planów), uwzględniając także różnorodne 

formy rozwoju przedsiębiorczości, zorientowane na zastosowanie praktyczne 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

S_U01 

posługiwać się siatką pojęć z neurodydaktyki, neurolingwistyki, neuropsychologii, 

podczas prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, wykorzystuje 

w praktyce wiedzę teoretyczną z zakresu neurobiologii klinicznej w celu 

analizowania i interpretowania motywów i wzorów ludzkich zachowań oraz 

problemów i zaburzeń psychicznych 

S_U02 

w stopniu pogłębionym analizować zachowanie człowieka z uwzględnieniem 

procesów poznawczych (pamięć, uwaga, percepcja, myślenie, mowa) oraz 

różnych aspektów jego 

funkcjonowania (percepcyjny, wykonawczy)  
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S_U03 

wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje z różnych źródeł 

dotyczące neuropsychologii:  zaburzeń, diagnozy i terapii osób z uszkodzeniami 

mózgu 

S_U04 

przeprowadzić diagnozę oraz opracować terapię osoby z zaburzeniami funkcji 

poznawczych po uszkodzeniu mózgu z wykorzystaniem rożnych testów 

neuropsychologicznych, przygotować pacjenta do badań, a także analizować i 

intepretować wynika badań, dane obrazowania mózgu: (f)MRI, EEG 

S_U05 

wykorzystać poszerzone umiejętności badawcze oraz analityczne w celu 

sformułowania wniosków, opracowania i zaprezentowania wyników (także z 

wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań w zakresie 

problematyki neuropsychologii 

S_U06 

stosować różnorodne pogłębione techniki, narzędzia i aparatury badawcze oraz 

metody, procedury i specjalistyczne umiejętności do realizacji zadań 

praktycznych związanych z zakresem specjalności neuropsychologia 

S_U07 
oceniać przydatność technik neuroobrazowania (np. EEG, (f)MRI, CT) w 

diagnostyce neuropsychologicznej 

S_U08 

konstruować i przekazywać komunikaty, używając języka specjalistycznego 

potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny w zakresie pomocy 

psychologicznej i neuropsychologii 

S_U09 
kształtować relacje z badanymi jednostkami wykorzystując umiejętności 

praktyczne z zakresu psychologii, w szczególności neuropsychologii  

S_U10 

określić rodzaj zaburzeń/uszkodzeń mózgu na podstawie występujących 

objawów ogólnych, ogniskowych, potrafi powiązać objawy z konkretnymi  

uszkodzeniami mózgu, także w obszarach związanych z kształtowaniem 

motywacji 

S_U11 

pracować w zespole pełniąc różne role (także kierownicze); umie przyjmować i 

wyznaczać zadania związane  z projektowaniem i podejmowaniem działań 

profesjonalnych w zespole prowadzącym postępowania pomocowe, 

diagnostyczne, analizatorskie w kontekście problematyki z obszaru 

neuropsychologii 

S_U12 

posiada umiejętność diagnozy różnicowej określonych zaburzeń i                        

deficytów neuropsychologicznych zaproponować szczegółowe badanie 

neuropsychologiczne określonych funkcji w celu potwierdzenia diagnozy, 

zaprojektować program terapii neuropsychologicznej w zależności od typu 

zaburzeń 

S_U13 

wykorzystać praktyczne umiejętności przygotowania wystąpień ustnych i prac 

pisemnych, prezentowania własnego stanowiska, w języku polskim i w języku 

obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu neuropsychologii, z 

wykorzystaniem różnych źródeł 

S_U14 
asystować i pomagać we wszystkich działaniach związanych z różnymi 

stanowiskami powiązanymi z zadaniami dotyczącymi neuropsychologii 
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S_U15 

posługuje się siatką pojęć z neurodydaktyki, neurolingwistyki, neuropsychologii 

podczas prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, wykorzystuje 

w praktyce wiedzę teoretyczną z zakresu neurobiologii klinicznej w celu 

analizowania i interpretowania motywów i wzorów ludzkich zachowań oraz 

problemów i zaburzeń psychicznych 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

S_K01 

stałego dokształcania się w obszarze wymagań z zakresu neuropsychologii, 

wykorzystywania metod, technik i procedur psychologicznych. Jest przygotowany 

do samodzielnego zdobywania wiedzy, krytycznego podejścia oraz 

uwzględniania opinii ekspertów, w zakresie neuropsychologii oraz doskonalenia 

umiejętności praktycznych 

S_K02 

wykorzystania wiedzy i umiejętności praktycznych w różnych środowiskach, 

podejmuje wyzwania zawodowe (indywidualne i grupowe) w zakresie 

neuropsychologii 

S_K03 

przedstawiania własnych poglądów dotyczących problematyki 

neuropsychologicznej,  diagnostyki i terapii u osób z uszkodzeniami w obrębie 

centralnego układu nerwowego 

S_K04 

stosowania zasad etycznego postępowania w diagnozowaniu osób z problemami 

neuropsychologicznymi i badaniu problemów neuropsychologicznych, prezentuje 

postawy tolerancji wobec osób z deficytami 

S_K05 

do pracy w grupie oraz do zarządzania grupą w kontekście zadań powiązanych z 

problematyką neuropsychologiczną oraz interakcji komunikacyjnej i 

psychologicznej z badanymi jednostkami, także podczas realizacji projektów 

społecznych i informacyjnych 

S_K06 

wejścia w role zawodowe w organizacjach tworzących potencjalny teren 

aktywności zawodowej, związanych z problematyką neuropsychologii, projektuje i 

realizuje działania z zakresu neuropsychologii 

S_K07 

prezentowania postaw prospołecznych, dbania o  profesjonalne relacje z 

badanymi jednostkami oraz profesjonalnego i odpowiedzialnego wykonywania 

obowiązków zawodnych, dbając o dorobek i tradycje zawodu 

S_K08 

praktycznego wykorzystywania umiejętności przedsiębiorczych, inicjonowania 

działań na rzecz interesu publicznego, w zakresie działań związanych z 

neuropsychologią  
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PSYCHOLOGIA KLINICZNA 

 

Symbol 

 

 

SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

S_W01 
w stopniu pogłębionym, pojęcia z zakresu psychologii klinicznej dorosłych oraz 

dzieci i młodzieży z uwzględnieniem interdyscyplinarnego zastosowania 

S_W02 

ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe 

zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy 

szczegółowej na temat psychologicznych mechanizmów zaburzeń rozwojowych z 

uwzględnieniem kontekstu biologicznego, społecznego i indywidualnych 

uwarunkowań 

S_W03 

w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich 

metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące 

zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu psychopatologii ogólnej i szczegółowej 

S_W04 

w pogłębionym stopniu, wybrane zagadnienia dotyczące psychopatologii ogólnej 

i szczegółowej jako podstawy psychologii klinicznej, sposobów definiowania i 

opisu zaburzeń psychicznych i zachowania jednostki, z zastosowaniem 

praktycznym tej wiedzy 

S_W05 

terminologię używaną w neurobiologii klinicznej i rozumie jej źródła oraz 

zastosowania i główne tendencje rozwojowe w obrębie pokrewnych dyscyplin 

naukowych w szczególności w psychologii 

S_W06 

ma pogłębioną wiedzę dotyczącą miejsca diagnozy psychologicznej w 

psychologii, specyfiki diagnozy psychologicznej jako postępowania badawczego i 

na użytek praktyki psychologicznej, kierunków i perspektyw rozwoju diagnozy 

psychologicznej oraz kontrowersji z nią związanych 

S_W07 

w stopniu pogłębionym, problematykę projektowania i prowadzenia badań w 

zakresie neuropsychologii, a w szczególności o problemach badawczych, 

metodach, technikach i narzędziach badawczych 

S_W08 
podstawy pomiaru w psychologii, typy procedur wykorzystywanych                                 

w diagnozowaniu; wskaźniki diagnostyczne i sposoby ich interpretacji 

S_W09 

ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów 

działalności zawodowej związanej z obszarem psychologii klinicznej,  tym 

również zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 

S_W10 
klasyfikuje systemy zaburzeń psychicznych i behawioralnych ICD, DSM, 

identyfikuje inne systemy klasyfikacji np. PDM 

S_W11 

ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych funkcji psychicznych i zachowań oraz 

zna ich neuropsychologiczne aspekty, zna problemy etyczne badań naukowych i 

praktyki klinicznej 
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S_W12 

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, metodykę pomocy 

psychologicznej, typowe zadania, normy, procedury, stosowane w różnych 

działaniach psychologicznych o charakterze pomocowym, profilaktycznym i 

prewencyjnym, zorientowane na zastosowanie praktyczne 

S_W13 

podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, zna i 

rozumie warsztat pracy oraz wymagania kwalifikacyjne na określone stanowiska 

powiązane z problematyką psychologii klinicznej, m. in. na temat dokonywania 

obserwacji, diagnoz, przygotowywania materiałów do pracy (konspektów, 

scenariuszy, programów, planów), zorientowane na zastosowanie praktyczne tej 

wiedzy w działalności zawodowej związanej z zakresem psychologii klinicznej 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

S_U01 

wykorzystywać posiadaną wiedzę, posługuje się siatką pojęć z psychologii 

klinicznej, psychopatologii, neuropsychologii klinicznej podczas prezentowania 

własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, wykorzystuje w praktyce wiedzę 

teoretyczną z zakresu psychologii klinicznej w celu analizowania i interpretowania 

motywów i wzorów ludzkich zachowań oraz problemów i zaburzeń psychicznych 

S_U02 

w stopniu poszerzonym posługiwać się systemami klasyfikacyjnymi ICD-10 i 

DSM-5, definiuje i rozróżnia pojęcia choroby psychicznej i zaburzenia 

psychicznego, prezentuje koncepcje zdrowia psychicznego, jest wrażliwy na 

zjawiska piętna i wykluczenia 

S_U03 

formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie 

wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez właściwy dobór 

źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonuje oceny, krytycznej analizy, 

syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji dotyczących 

psychologii klinicznej: zaburzeń, diagnozy i terapii osób z uszkodzeniami mózgu 

S_U04 

poprzez dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym 

zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, przeprowadzić wywiad 

środowiskowy i ratowniczy, prowadzić obserwacje ukierunkowaną, analizę 

dostępnej dokumentacji medycznej, potrafi wykorzystać dostępne narzędzia 

diagnostyczne; potrafi przeprowadzić wywiad kliniczny z pacjentem, wstępnie 

ocenić stan psychiczny oraz zdefiniować poszczególne elementy procesu 

diagnostycznego 

S_U05 

innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach poprzez 

przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi, dzięki 

którym potrafi wykorzystać poszerzone umiejętności badawcze oraz analityczne 

w celu sformułowania wniosków, opracowania i zaprezentowania wyników (także 

z wykorzystaniem ICT) oraz wskazuje kierunki dalszych badań w zakresie 

problematyki psychologii klinicznej 

S_U06 

formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi i 

wdrożeniowymi; potrafi stosować różnorodne pogłębione techniki, narzędzia oraz 

metody, procedury i specjalistyczne umiejętności do realizacji zadań 
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praktycznych związanych z zakresem specjalności psychologia kliniczna 

S_U07 

formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla 

działalności zawodowej związanej z zakresem specjalności psychologia 

kliniczna, uwzględniając zastosowanie praktyczne 

S_U08 

wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu diagnozy psychologicznej by 

zaplanować postępowanie diagnostyczne w wybranym obszarze psychologii; 

potrafi opisać psychologiczne mechanizmy wyjaśniające obszary problematyczne 

w funkcjonowaniu psychicznym jednostki 

S_U09 

kształtować relacje z badanymi jednostkami wykorzystując umiejętności 

praktyczne z zakresu psychologii, w szczególności psychopatologii i psychologii 

klinicznej  

S_U10 

wykorzystywać posiadaną wiedzę i wskazać podstawowe metody diagnostyczne 

stosowane przez psychologów; potrafi określić rodzaj zaburzeń na podstawie 

występujących objawów ogólnych, ogniskowych, potrafi powiązać objawy z 

konkretnymi  uszkodzeniami mózgu, także w obszarach związanych z 

kształtowaniem motywacji 

S_U11 

kierować pracą zespołu i współdziałać z innymi osobami w ramach prac 

zespołowych; umie podejmować wiodącą rolę w zespołach, przyjmować i 

wyznaczać zadania związane  z projektowaniem i podejmowaniem działań 

profesjonalnych w zespole prowadzącym postępowania pomocowe, 

diagnostyczne, analizatorskie w kontekście problematyki z obszaru psychologii 

klinicznej 

S_U12 

wykorzystać praktyczne umiejętności przygotowania wystąpień ustnych i prac 

pisemnych w języku polskim i w języku obcym; potrafi posługiwać się językiem 

obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

oraz specjalistyczną terminologią, dotyczącą zagadnień szczegółowych z 

zakresu psychopatologii i psychologii klinicznej,  wykorzystując różne źródła 

S_U13 

komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami 

odbiorców i debatować z nimi; potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i 

spójny w zakresie pomocy psychologicznej i neuropsychologii 

S_U14 
asystować i pomagać we wszystkich działaniach związanych z różnymi 

stanowiskami powiązanymi z zadaniami dotyczącymi psychologii klinicznej  

S_U15 
samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i 

ukierunkowywać innych w tym zakresie 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

S_K01 

do stałego dokształcania się w obszarze wymagań z zakresu psychopatologii i 

psychologii klinicznej, wykorzystywania metod, technik i procedur 

psychologicznych. Jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy, 

krytycznego podejścia oraz uwzględniania opinii ekspertów, w zakresie 

neuropsychologii oraz doskonalenia umiejętności praktycznych 
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S_K02 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odebranych treści, wykorzystania tej wiedzy 

i umiejętności praktycznych w różnych środowiskach; jest gotów do 

podejmowania wyzwań zawodowych (indywidualnych i grupowych) w zakresie 

psychologii klinicznej  

S_K03 

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i 

praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu 

S_K04 

przedstawiania i obrony własnych poglądów dotyczących problematyki 

psychologii klinicznej, diagnostyki i terapii u osób z zaburzeniami psychicznymi i 

behawioralnymi 

S_K05 

dobiera właściwe metody i techniki w procesie diagnozy psychologicznej; ma 

świadomość specyfiki kontaktu klinicznego, wyraża sądy na temat form pomocy 

psychologicznej 

S_K06 

do pracy w grupie oraz do zarządzania grupą w kontekście zadań powiązanych z 

problematyką neuropsychologiczną oraz interakcji komunikacyjnej i 

psychologicznej z badanymi jednostkami, także podczas realizacji projektów 

społecznych i informacyjnych 

S_K07 

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz wejścia w role zawodowe w 

organizacjach tworzących potencjalny teren aktywności zawodowej, związanych 

z problematyką psychologii klinicznej; jest przygotowany do projektowania i 

realizowania działań z zakresu profilaktyki psychologicznej i terapii 

S_K08 

wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności 

na rzecz środowiska społecznego oraz inicjowania działań na rzecz interesu 

publicznego 

S_K09 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających 

się potrzeb społecznych, w tym: rozwijania dorobku i podtrzymywania etosu 

zawodu, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej psychologa oraz 

działania na rzecz przestrzegania tych zasad 

S_K10 

do postępowania w sposób świadomy, mając na względzie zasady etyczne i 

godność człowieka i z najwyższą dbałością wykonuje wszelkie procesy 

diagnostyczne zgodnie z kryteriami kierowania do leczenia osób z różnymi 

zaburzeniami psychicznymi 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 

 z siedzibą w Poznaniu 
WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH W POZNANIU 

PROGRAM STUDIÓW 
 DLA KIERUNKU, POZIOMU I PROFILU 

EDYCJA 2022 

 
 

PSYCHOLOGIA DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

Symbol 

 

 

SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

S_W01 

w pogłębionym stopniu, terminologię dotyczącą zagadnień psychologicznych 

oraz teorię odnoszącą się do działań związanych z obszarem psychologii i 

psychiatrii dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem wieku rozwojowego dziecka 

S_W02 
założenia nowoczesnego planowania i organizowania pracy z dziećmi i 

młodzieżą z uwzględnieniem podejścia do jednostki oraz struktur grupowych 

S_W03 

w pogłębionym stopniu - wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich 

metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące 

zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu psychologii dzieci i młodzieży, z 

wykorzystaniem praktycznym tej wiedzy 

S_W04 

w stopniu pogłębionym wpływ środowisk społecznych i uwarunkowań 

psychologicznych na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, rozumie szeroko 

pojęte znaczenie rozwoju; w tym wspomaganie oraz zasady współpracy z 

rodzinami oraz innymi specjalistami 

S_W05 

kluczowe zagadnienia psychologiczne oraz w pogłębionym stopniu ma wiedzę o 

rodzinie, jej funkcjonowaniu i oddziaływaniu na funkcjonowanie psychiczne i 

fizyczne oraz zaspokajanie podstawowych potrzeb, zna zasady pomocy 

psychologicznej, typowe zadania, normy, procedury, stosowane w różnych 

sytuacjach, zorientowane na zastosowanie praktyczne 

S_W06 

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, wyzwania współczesnej 

psychiatrii, w pogłębionym stopniu zna i rozumie problemy rozwojowe dzieci i 

młodzieży, w tym zaburzenia rozwoju kompetencji szkolnych 

S_W07 
problematykę uzależnień wśród dzieci i młodzieży, działania profilaktyczne oraz 

terapeutyczne i wspierające 

S_W08 

główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych, do których jest 

przyporządkowany kierunek studiów, w tym socjologiczne i psychologiczne teorie 

socjalizacji, główne założenia i różnice miedzy nimi, ich zastosowanie 

empiryczne i praktyczne; umiejętności społeczne dzieci, wskazuje na ich źródła i 

mechanizmy rozwoju 

S_W09 

w stopniu pogłębionym problematykę projektowania i prowadzenia badań w 

zakresie psychologii, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, 

technikach i narzędziach badawczych 

S_W10 
ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów 

działalności zawodowej związanej z obszarem psychologii dzieci i młodzieży, w 
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tym również zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 

S_W11 

dysponuje poszerzoną wiedzą na temat prawidłowego postępowania, zasad i 

norm etycznych w działaniach profilaktycznych oraz terapeutycznych w pracy z 

dziećmi i młodzieżą, zorientowane na zastosowanie praktyczne 

S_W12 

ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe 

zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy 

szczegółowej na temat psychiatrii dzieci i młodzieży, stosowanych technik i 

metod leczniczych 

S_W13 

podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, zna i 

rozumie warsztat pracy oraz wymagania kwalifikacyjne na określone stanowiska 

powiązane z obszarem psychologii dzieci i młodzieży, zorientowane na 

zastosowanie praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej ze 

specjalnością 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

S_U01 

wykorzystywać posiadaną wiedzę, dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk 

społecznych, zagrożeń środowiskowych oraz interakcji społecznych i ich wpływu 

na rozwój dzieci i młodzieży oraz na powstawanie zaburzeń i uzależnień  

S_U02 

definiuje i rozróżnia pojęcia chorób dziecięcych o podłożu psychologicznym, 

określa i pomaga rozwijać kompetencje dzieci i młodzieży poprzez 

wszechstronne wsparcie psychologiczne rodzin 

S_U03 

formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie 

wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez właściwy dobór 

źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonuje oceny, krytycznej analizy, 

syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji dotyczących 

odpowiednich narzędzi diagnostycznych oraz metod i technik pracy 

terapeutycznej dostosowanych do faz rozwoju dziecka oraz profilaktycznych 

działań w pracy z dziećmi i młodzieżą z różnymi zaburzeniami  

S_U04 

gromadzić doświadczenia związane z pracą z dziećmi i młodzieżą, również z 

zaburzeniami i problemami uzależnień oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy 

psychologicznej z rzeczywistością w działaniu praktycznym 

S_U05 

dokonać obserwacji podstawowych faz rozwojowych i ich zaburzeń oraz dokonać 

analizy ich wpływu na funkcjonowanie i rozwój dziecka, uwzględniając 

uwarunkowania biologiczne, osobowościowe, środowiskowe, społeczne, ze 

szczególnym uwzględnieniem zagadnień odnoszących się do seksualności wieku 

rozwojowego 

S_U06 

poprzez dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym 

zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, opracować i 

przygotować program pracy z dziećmi i młodzieżą wymagającą szczególnego 

wsparcia w aspekcie rozwojowym 
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S_U07 

formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla 

działalności zawodowej związanej z zakresem specjalności psychologia dzieci i 

młodzieży, uwzględniając zastosowanie praktyczne; potrafi wykorzystać 

posiadaną wiedzę - identyfikować zaburzenia i jednostki chorobowe, posługiwać 

się pojęciami z zakresu psychiatrii 

S_U08 

komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami 

odbiorców i debatować z nimi; potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i 

spójny w zakresie pomocy psychologicznej i psychologii klinicznej dziecka 

S_U09 

wykorzystywać posiadaną wiedzę i wskazać podstawowe metody diagnostyczne 

stosowane przez psychologów, scharakteryzować socjologiczne i psychologiczne 

teorie dotyczące rozwoju i funkcjonowania dziecka, wskazać główne założenia i 

różnice miedzy nimi, ich zastosowanie empiryczne i praktyczne w pracy z 

dziećmi i młodzieżą 

S_U10 

wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną w praktyce, dotyczącą rodziny; 

analizuje i interpretuje jej problemy (edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze, 

kulturowe, pomocowe, rodzinne), a także motywy i wzory ludzkich zachowań, w 

tym także zachowań rodziców i ich wpływu na dziecko 

S_U11 

stosować różnorodne poszerzone techniki, narzędzia i aparatury badawcze oraz 

metody, procedury i specjalistyczne umiejętności do realizacji zadań 

praktycznych związanych z zakresem specjalności psychologia dzieci i 

młodzieży; potrafi opisać psychologiczne mechanizmy wyjaśniające obszary 

problematyczne w funkcjonowaniu psychicznym jednostki 

S_U12 

innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach poprzez 

przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi, dzięki 

którym potrafi wykorzystać poszerzone umiejętności badawcze oraz analityczne 

w celu sformułowania wniosków, opracowania i zaprezentowania wyników (także 

z wykorzystaniem ICT) oraz wskazuje kierunki dalszych badań w zakresie 

problematyki psychologii dzieci i młodzieży oraz psychologii klinicznej dziecka 

S_U13 

wykorzystać praktyczne umiejętności przygotowania wystąpień ustnych i prac 

pisemnych w języku polskim i w języku obcym; potrafi posługiwać się językiem 

obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

oraz specjalistyczną terminologią, dotyczącą zagadnień szczegółowych z 

zakresu psychologii dzieci i młodzieży 

S_U14 

kierować pracą zespołu i współdziałać z innymi osobami w ramach prac 

zespołowych; umie podejmować wiodącą rolę w zespołach, przyjmować i 

wyznaczać zadania związane  z projektowaniem i podejmowaniem działań 

profesjonalnych w zespole prowadzącym procedury profilaktyczne, pomocowe z 

zakresu psychologii dzieci i młodzieży 

S_U15 

asystować i pomagać we wszystkich działaniach diagnostycznych, 

terapeutycznych i profilaktycznych, także w kontekście działań związanych z 

metodyką, organizacją czasu wolnego oraz pracą z dziećmi i młodzieżą 

S_U16 
samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i 

ukierunkowywać innych w tym zakresie 
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

S_K01 

stałego dokształcania się w obszarze wymagań z zakresu psychologii dzieci i 

młodzieży z wykorzystywaniem metod, technik i procedur psychologicznych. Jest 

przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy, krytycznego podejścia oraz 

uwzględniania opinii ekspertów w tym doskonalenia umiejętności praktycznych 

powiązanych z problematyką dzieci i młodzieży także na płaszczyźnie procedur 

organizacyjnych 

S_K02 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, wykorzystania tej 

wiedzy i umiejętności praktycznych w różnych środowiskach, zarządzania 

konfliktami z wykorzystaniem procedur postępowania psychologicznego w 

określonych sytuacjach kryzysowych 

S_K03 

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i 

praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu, przekonywania, negocjowania, 

przekazywania własnych poglądów i opinii. Jest przygotowany do wdrażania 

uzgodnionych zmian także w aspekcie pracy psychologa  

S_K04 

stosowania zasad etycznego postępowania w diagnozowaniu i badaniu 

problemów psychologicznych, uwzględniając szczególnie występujące 

schorzenia i zaburzenia wśród dzieci i młodzieży 

S_K05 

do pracy w grupie oraz do zarządzania grupą w kontekście zadań powiązanych z 

profilowaniem osobowościowym ofiar i sprawców przemocy, interakcji 

komunikacyjnej i psychologicznej z badanymi jednostkami, także podczas 

realizacji projektów społecznych i informacyjnych 

S_K06 

dobiera właściwe metody i techniki w procesie diagnozy psychologicznej i 

psychiatrycznej dzieci i młodzieży; ma świadomość specyfiki kontaktu 

klinicznego, wyraża sądy na temat form pomocy psychologicznej 

S_K07 

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz wejścia w role zawodowe w 

organizacjach tworzących potencjalny teren aktywności zawodowej, związanych 

z problematyką psychologii konfliktu i przemocy; projektuje i realizuje działania z 

zakresu psychologii klinicznej i psychiatrii dzieci i młodzieży 

S_K08 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających 

się potrzeb społecznych, w tym: rozwijania dorobku i podtrzymywania etosu 

zawodu, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej psychologa oraz 

działania na rzecz przestrzegania tych zasad 

S_K09 

wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności 

na rzecz środowiska społecznego oraz inicjowania działań na rzecz interesu 

publicznego w zakresie działań związanych z psychologią konfliktu i przemocy 

S_K10 

do postępowania w sposób świadomy, mając na względzie zasady etyczne i 

godność człowieka i z najwyższą dbałością wykonuje wszelkie procesy 

diagnostyczne zgodnie z kryteriami kierowania do leczenia osób uzależnionych i 
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z różnymi zaburzeniami rozwoju wieku dziecięcego 

 

 

 

PSYCHOLOGIA KONFLIKTU I PRZEMOCY 

 

Symbol 

 

 

SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

S_W01 

w stopniu pogłębionym mechanizmy psychologiczne występujące w relacji 

ofiara–sprawca przemocy, w ujęciu poznawczym, oraz ich wielopłaszczyznowe 

uwarunkowania 

S_W02 

w stopniu poszerzonym problematykę projektowania i prowadzenia badań w 

zakresie psychologii, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, 

technikach i narzędziach badawczych 

S_W03 
problematykę dotyczącą stresu, wsparcia psychologicznego i strategii radzenia 

sobie, szczególnie w kontekście ofiary przemocy 

S_W04 
szczegółowe zasady i normy etycznych w zakresie pomocowym w sytuacji 

kryzysowej  

S_W05 

w stopniu poszerzonym problematykę w zakresie komunikacji interpersonalnej, 

szczególnie w zakresie sytuacji konfliktowych, relacji ze sprawcami i ofiarami 

przemocy  

S_W06 

metodykę pomocy psychologicznej, typowe zadania, normy, procedury, 

stosowane w różnych sytuacjach kryzysowych, konfliktogennych, zachowań 

agresji i przemocy, zorientowane na zastosowanie praktyczne 

S_W07 
pogłębione metody zarządzania konfliktami oraz sposoby praktycznego 

wykorzystania tej wiedzy w określonych sytuacjach konfliktogennych 

S_W08 
szczegółowe mechanizmy przemocy emocjonalnej, zarówno wobec dzieci, jak i 

osób dorosłych 

S_W09 
różnorodne techniki manipulacji psychologicznej oraz sposoby wywierania 

wpływu na innych 

S_W10 
w stopniu poszerzonym metody konstruowania portretów psychologicznych 

sprawców przestępstw na podstawie dostępnych danych i wiedzy teoretycznej  

S_W11 

profesjonalne zasady konstruowania komunikatów medialnych oraz metody 

zrządzania konfliktami, wykorzystując wiedze z zakresu psychologii, także w 

sytuacjach kryzysowych 
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S_W12 

warsztat pracy oraz wymagania kwalifikacyjne na określone stanowiska 

powiązane z problematyką psychologii konfliktu i przemocy, m. in. na temat 

dokonywania obserwacji, diagnoz, przygotowywania materiałów do pracy 

(konspektów, scenariuszy, programów, planów), uwzględniając także różnorodne 

formy rozwoju przedsiębiorczości, zorientowane na zastosowanie praktyczne 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

S_U01 

dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, zagrożeń 

środowiskowych oraz interakcji społecznych, prowadzących do konfliktów, 

zachowań agresywnych oraz przemocy 

S_U02 
rozróżniać rodzaje sytuacji konfliktowych i kryzysowych oraz przewidywać ich 

skutki, szczególnie w aspekcie psychologicznym 

S_U03 

analizować motywy i wzory ludzkich zachowań, planuje strategie działań 

praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów sytuacyjnych oraz 

uwarunkowań środowiskowych 

S_U04 
analizować szczegółowe aspekty interwencji psychologicznej w sytuacji kryzysu, 

przemocy oraz zagrożenia   

S_U05 

wykorzystać poszerzone umiejętności badawcze oraz analityczne w celu 

sformułowania wniosków, opracowania i zaprezentowania wyników (także z 

wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań w zakresie 

problematyki psychologii konfliktu i przemocy 

S_U06 

stosować różnorodne pogłębione techniki, narzędzia i aparatury badawcze oraz 

metody, procedury i specjalistyczne umiejętności do realizacji zadań 

praktycznych związanych z zakresem specjalności psychologia konfliktu i 

przemocy 

S_U07 

identyfikować problemy pacjenta, klienta i grup społecznych w zakresie 

problemów psychologicznych oraz podejmować odpowiednie działania 

diagnostyczne, profilaktyczne, edukacyjne i pomocowe, także z wykorzystaniem 

mediów i różnorodnych technik informacyjno-komunikacyjnych  

S_U08 
praktycznie wykorzystać techniki manipulacji psychologicznej oraz sposoby 

wywierania wpływu na innych w określonych sytuacjach 

S_U09 

konstruować i przekazywać komunikaty, używając języka specjalistycznego 

potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny w zakresie pomocy 

psychologicznej, także w sytuacji kryzysu  

S_U10 
kształtować relacje z badanymi jednostkami wykorzystując umiejętności 

praktyczne z zakresu psychologii 

S_U11 
opracować portrety psychologiczne i osobowościowe ofiar i sprawców przemocy, 

wykorzystując  specjalistyczne metody, techniki i narzędzia 



WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 

 z siedzibą w Poznaniu 
WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH W POZNANIU 

PROGRAM STUDIÓW 
 DLA KIERUNKU, POZIOMU I PROFILU 

EDYCJA 2022 

 

S_U12 

pracować w zespole pełniąc różne role (także kierownicze); umie przyjmować i 

wyznaczać zadania związane  z projektowaniem i podejmowaniem działań 

profesjonalnych w zespole prowadzącym postępowania pomocowe, 

diagnostyczne, analizatorskie dla ofiar przemocy i jej sprawców  

S_U13 
profesjonalnie zarządzać konfliktami, wykorzystując praktyczne umiejętności, w 

oparciu o predyspozycje osobowościowe, stany emocjonalne, reakcje na stres 

S_U14 

wykorzystać praktyczne umiejętności przygotowania wystąpień ustnych i prac 

pisemnych, prezentowania własnego stanowiska, w języku polskim i w języku 

obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu psychologii konfliktu i 

przemocy, interakcji ofiara – sprawca przemocy, technik manipulacji i metod 

zarządzania konfliktami, z wykorzystaniem różnych źródeł 

S_U15 

asystować i pomagać we wszystkich działaniach związanych z różnymi 

stanowiskami powiązanymi z zadaniami dotyczącymi psychologii konfliktu i 

przemocy 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

S_K01 

stałego dokształcania się w obszarze wymagań z zakresu psychologii konfliktu i 

przemocy, wykorzystywania metod, technik i procedur psychologicznych. Jest 

przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy, krytycznego podejścia oraz 

uwzględniania opinii ekspertów, w zakresie psychologii konfliktu i przemocy oraz 

doskonalenia umiejętności praktycznych 

S_K02 

wykorzystania wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie komunikowania, 

zarządzania konfliktami oraz procedur postępowania psychologicznego w 

określonych sytuacjach kryzysowych 

S_K03 
przedstawiania własnych poglądów dotyczących przemocy, konfliktów, 

profilowania osobowościowego ofiar i sprawców przemocy, technik manipulacji 

S_K04 

stosowania zasad etycznego postępowania w diagnozowaniu i badaniu 

problemów psychologicznych, uwzględniając szczególnie aspekty konfliktu i 

przemocy 

S_K05 

do pracy w grupie oraz do zarządzania grupą w kontekście zadań powiązanych z 

profilowaniem osobowościowym ofiar i sprawców przemocy, interakcji 

komunikacyjnej i psychologicznej z badanymi jednostkami, także podczas 

realizacji projektów społecznych i informacyjnych 

S_K06 

wejścia w role zawodowe w organizacjach tworzących potencjalny teren 

aktywności zawodowej, związanych z problematyką psychologii konfliktu i 

przemocy; projektuje i realizuje działania z zakresu psychologii 

S_K07 

prezentowania postaw prospołecznych, dbania o  profesjonalne relacje z 

badanymi jednostkami oraz profesjonalnego i odpowiedzialnego wykonywania 

obowiązków zawodnych, dbając o dorobek i tradycje zawodu 
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S_K08 

praktycznego wykorzystywania  umiejętności przedsiębiorczych, inicjonowania 

działań na rzecz interesu publicznego, w zakresie działań związanych z 

psychologią konfliktu i przemocy 

 

 

 

PSYCHOLOGIA SĄDOWA I PENITENCJARNA 

 

Symbol 

 

 

SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

S_W01 

poszerzoną terminologię dotycząca zagadnień psychologicznych, odnoszących 

się do działań związanych z obszarem psychologii sądowej i penitencjarnej, 

profilowania i opiniowania sprawców  przestępstw, wiarygodności zeznań 

świadków ich charakterystyki oraz uwarunkowania                                     

S_W02 

system związany z istnieniem i funkcjonowaniem aparatu wymiaru 

sprawiedliwości, szczególnie jego funkcji wspomagających i ekspertalnych 

(przeprowadzanie ekspertyz i wydawanie opinii psychologicznych) 

S_W03 

w stopniu poszerzonym uwarunkowania, rodzaje i skutków metod stosowanych w 

pracy ze sprawcą lub ofiarą przestępstwa, szczególnie w odniesieniu do działań 

kryminalno-śledczych, szczególnie z pozyskiwaniem informacji śledczych i 

psychomanipulacji 

S_W04 
szczegółowe zasady i normy etycznych w zakresie metod badania i opiniowania 

sądowego i penitencjarnego 

S_W05 

poszerzoną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie psychologii 

sądowej i penitencjarnej a w szczególności o problemach badawczych, 

metodach, technikach i narzędziach badawczych 

S_W06 

techniki badawcze służące do badania sądowego i penitencjarnego oraz 

opiniowania, a także badania wiarygodności zeznań świadków; zna istotę pracy z 

wykorzystaniem technik, potrafi opisać schematy badawcze służące do badań 

sądowego i penitencjarnego 

S_W07 

metodykę pracy psychologicznej, typowe zadania, normy, procedury, stosowane 

w różnych działaniach psychologicznych o charakterze diagnostycznym i 

opiniującym, zorientowane na zastosowanie praktyczne 

S_W08 

modele osobowościowe dotyczące świadków i podejrzanych (oskarżonych), 

powiązane z konkretnymi uwarunkowaniami psychospołecznymi i 

środowiskowymi 

S_W09 

w pogłębionym stopniu metody badawcze wykorzystywanych w diagnozowaniu 

sądowym i penitencjarnym - obserwacje, skale ocen, testy osobowości, testy 

inwentarzy, testy projekcyjne  
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S_W10 

kryteria służące wyodrębnianiu zjawisk psychopatologicznych, szczególnie w 

zakresie działań kryminalno-śledczych, profilowania sprawców i podejrzanych 

przestępstw, analizy środowiska przestępczego oraz ofiar przestępstw 

S_W11 

powiązania między kryminologią i kryminalistyką oraz posiada wiedzę z zakresu 

kryminologii, wiktymologii, patologii społecznych oraz technik i metod 

kryminalistycznych 

S_W12 

warsztat pracy oraz wymagania kwalifikacyjne na określone stanowiska 

powiązane z problematyką psychologii sądowej i penitencjarnej, m. in. na temat 

dokonywania obserwacji, diagnoz, przygotowywania materiałów do pracy 

(konspektów, scenariuszy, programów, planów), uwzględniając także różnorodne 

formy rozwoju przedsiębiorczości, zorientowane na zastosowanie praktyczne 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

S_U01 

w stopniu pogłębionym posługiwać się siatką pojęć z psychologii sądowej, 

psychologii penitencjarnej, kryminologii i wiktymologii, podczas prezentowania 

własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, wykorzystuje w praktyce wiedzę 

teoretyczną z zakresu psychologii sądowej i penitencjarnej w celu analizowania i 

interpretowania motywów i wzorów ludzkich zachowań oraz problemów i 

zaburzeń psychicznych 

S_U02 

analizować zachowanie człowieka z uwzględnieniem procesów poznawczych 

(pamięć, uwaga, percepcja, myślenie, mowa) oraz różnych aspektów jego 

funkcjonowania (percepcyjny, wykonawczy)  

S_U03 

wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje z różnych źródeł 

dotyczące psychologii sądowej i penitencjarnej:  diagnozy i opiniowanie sądowe, 

osób doświadczających bycia ofiarą, portretowanie sprawców przestępstw, 

weryfikowanie zeznań świadków 

S_U04 
przeprowadzić diagnozę, opracować portret sprawcy przestępstwa oraz ofiary 

przestępstwa                         

S_U05 

wykorzystać poszerzone umiejętności badawcze oraz analityczne w celu 

sformułowania wniosków, opracowania i zaprezentowania wyników (także z 

wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań w zakresie 

problematyki psychologii sądowej i penitencjarnej 

S_U06 

stosować różnorodne pogłębione techniki, narzędzia i aparatury badawcze oraz 

metody, procedury i specjalistyczne umiejętności do realizacji zadań 

praktycznych związanych z zakresem specjalności psychologia sądowa i 

penitencjarna 

S_U07 
oceniać przydatność technik diagnozowania i badania psychologicznego w 

diagnostyce sądowej i penitencjarnej 

S_U08 

konstruować i przekazywać komunikaty, używając języka specjalistycznego 

potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny w zakresie diagnozy i 

opiniowania sądowego i penitencjarnego 
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S_U09 

kształtować relacje z badanymi jednostkami wykorzystując umiejętności 

praktyczne z zakresu psychologii, w szczególności psychologii sądowej i 

penitencjarnej 

S_U10 

analizować motywy i wzory ludzkich zachowań; planuje strategie działań 

praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów sytuacyjnych oraz 

uwarunkowań w psychologii kryminalno-śledczej 

S_U11 

pracować w zespole pełniąc różne role (także kierownicze); umie przyjmować i 

wyznaczać zadania związane z projektowaniem i podejmowaniem działań 

profesjonalnych w zespole prowadzącym postępowania pomocowe, 

diagnostyczne, analizatorskie w kontekście problematyki z obszaru psychologii 

sądowej i penitencjarnej  

S_U12 

dokonać obserwacji podstawowych zjawisk patologicznych oraz dokonać analizy 

ich wpływu na działania przestępcze, uwzględniając uwarunkowania 

osobowościowe, środowiskowe, społeczne  

S_U13 

wykorzystać praktyczne umiejętności przygotowania wystąpień ustnych i prac 

pisemnych, prezentowania własnego stanowiska, w języku polskim i w języku 

obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu psychologii sądowej i 

penitencjarnej, z wykorzystaniem różnych źródeł 

S_U14 

asystować i pomagać we wszystkich działaniach związanych z różnymi 

stanowiskami powiązanymi z zadaniami dotyczącymi psychologii sądowej i 

penitencjarnej 

S_U15 

w stopniu pogłębionym posługuje się siatką pojęć z psychologii sądowej, 

psychologii penitencjarnej, kryminologii i wiktymologii podczas prezentowania 

własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, wykorzystuje w praktyce wiedzę 

teoretyczną z zakresu psychologii sądowej i penitencjarnej w celu analizowania i 

interpretowania motywów i wzorów ludzkich zachowań oraz problemów i 

zaburzeń psychicznych 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

S_K01 

stałego dokształcania się w obszarze wymagań z zakresu psychologii sądowej i 

penitencjarnej, wykorzystywania metod, technik i procedur psychologicznych. 

Jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy, krytycznego podejścia 

oraz uwzględniania opinii ekspertów, w zakresie psychologii sądowej i 

penitencjarnej oraz doskonalenia umiejętności praktycznych 

S_K02 

wykorzystania wiedzy i umiejętności praktycznych w różnych środowiskach, 

podejmuje wyzwania zawodowe (indywidualne i grupowe) w zakresie psychologii 

sądowej i penitencjarnej 

S_K03 
przedstawiania własnych poglądów dotyczących problematyki psychologii 

sądowej i penitencjarnej,  diagnostyki i opiniowania sądowego i penitencjarnego 
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S_K04 

 stosowania zasad etycznego postępowania w diagnozowaniu sprawców 

przestępstw oraz świadków i badaniu problemów sądowych i penitencjarnych, 

prezentuje postawy tolerancji wobec osób doświadczających bycia ofiarą 

S_K05 

do pracy w grupie oraz do zarządzania grupą w kontekście zadań powiązanych z 

problematyką psychologii sądowej i penitencjarna oraz interakcji komunikacyjnej i 

psychologicznej z badanymi jednostkami, także podczas realizacji projektów 

społecznych i informacyjnych 

S_K06 

wejścia w role zawodowe w organizacjach tworzących potencjalny teren 

aktywności zawodowej, związanych z problematyką psychologii sądowej i 

penitencjarnej, projektuje i realizuje działania z zakresu psychologii sądowej i 

penitencjarnej  

S_K07 

prezentowania postaw prospołecznych, dbania o  profesjonalne relacje z 

badanymi jednostkami oraz profesjonalnego i odpowiedzialnego wykonywania 

obowiązków zawodnych, dbając o dorobek i tradycje zawodu 

S_K08 

praktycznego wykorzystywania umiejętności przedsiębiorczych, inicjonowania 

działań na rzecz interesu publicznego, w zakresie działań związanych z 

psychologią sądową i penitencjarną 

 

 

 

 

 

PSYCHOLOGIA ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH 

 

Symbol 

 

 

SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

S_W01 
w stopniu pogłębionym mechanizmy psychologiczne występujące w sektach, 

oraz ich wpływ na jednostki i grupy społeczne 

S_W02 
w stopniu poszerzonym zależności zachowań agresywnych, ich źródeł, rodzajów 

i skutków 

S_W03 
pogłębioną problematykę dotyczącą profilaktyki i prewencji zagrożeń 

społecznych, zorientowaną na zastosowanie praktyczne 

S_W04 
szczegółowe zasady i normy etycznych w zakresie pomocowym w środowiskach 

zagrożonych problemami patologicznymi 

S_W05 

w stopniu poszerzonym problematykę w zakresie relacji interpersonalnych, 

szczególnie w zakresie przeciwdziałania zachowaniom suicydalnym i 

dewiacyjnym 
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S_W06 

metodykę pomocy psychologicznej, typowe zadania, normy, procedury, 

stosowane w różnych działaniach psychologicznych o charakterze pomocowym, 

profilaktycznym i prewencyjnym, zorientowane na zastosowanie praktyczne 

S_W07 

w stopniu poszerzonym problematykę projektowania i prowadzenia badań w 

zakresie psychologii zagrożeń społecznych, a w szczególności o problemach 

badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych 

S_W08 
szczegółowe mechanizmy zachowań agresywnych i  przemocy emocjonalnej, 

zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych 

S_W09 
różnorodne techniki manipulacji psychologicznej oraz sposoby wywierania 

wpływu na innych, szczególnie w kontekście działań sekt 

S_W10 
w stopniu poszerzonym uwarunkowania zjawisk patologicznych i dewiacyjnych 

na podstawie dostępnych danych i wiedzy teoretycznej  

S_W11 
profesjonalne zasady komunikacji interpersonalnej i społecznej, wykorzystując 

wiedze z zakresu psychologii, także w środowiskach potencjalnie zagrożonych 

S_W12 

specyfikę placówki i jej funkcjonowanie w aspekcie formalnoprawnym i 

merytorycznym, uwzględniając aspekty działalności psychologicznej z zakresu 

zagrożeń społecznych 

S_W13 

warsztat pracy oraz wymagania kwalifikacyjne na określone stanowiska 

powiązane z problematyką psychologii zagrożeń społecznych, m. in. na temat 

dokonywania obserwacji, diagnoz, przygotowywania materiałów do pracy 

(konspektów, scenariuszy, programów, planów), uwzględniając także różnorodne 

formy rozwoju przedsiębiorczości, zorientowane na zastosowanie praktyczne 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

S_U01 

dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, zagrożeń 

środowiskowych oraz interakcji społecznych, prowadzących do zachowań 

agresywnych, dewiacyjnych oraz patologicznych 

S_U02 
analizować rodzaje mechanizmów psychomanipulacji w sektach                                

oraz przewidywać ich skutki, szczególnie w zagrożeń psychospołecznych 

S_U03 

analizować motywy i wzory ludzkich zachowań, planuje strategie działań 

praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów sytuacyjnych oraz 

uwarunkowań środowiskowych 

S_U04 
przeprowadzić interwencję psychologiczną w kontekście zagrożeń 

patologicznych, suicydalnych, czy dewiacyjnych  
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S_U05 

wykorzystać poszerzone umiejętności badawcze oraz analityczne w celu 

sformułowania wniosków, opracowania i zaprezentowania wyników (także z 

wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań w zakresie 

problematyki psychologii zagrożeń społecznych 

S_U06 

stosować różnorodne pogłębione techniki, narzędzia i aparatury badawcze oraz 

metody, procedury i specjalistyczne umiejętności do realizacji zadań 

praktycznych związanych z zakresem specjalności psychologia zagrożeń 

społecznych 

S_U07 

identyfikować problemy pacjenta, klienta i grup społecznych w zakresie 

problemów psychologicznych oraz podejmować odpowiednie działania 

diagnostyczne, profilaktyczne, edukacyjne i pomocowe, także z wykorzystaniem 

mediów i różnorodnych technik informacyjno-komunikacyjnych  

S_U08 
praktycznie wykorzystać profesjonalne metody przeciwdziałania zagrożeniom 

suicydalnym 

S_U09 

konstruować i przekazywać komunikaty, używając języka specjalistycznego 

potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny w zakresie pomocy 

psychologicznej, także w sytuacji kryzysu  

S_U10 

kształtować relacje z badanymi jednostkami wykorzystując umiejętności 

praktyczne z zakresu psychologii, szczególnie w kontekście osobowości 

agresywnych, suicydalnych, dewiacyjnych 

S_U11 
organizować i koordynować działania psychoprofilaktyczne, prewencyjne i 

pomocowe, wykorzystując specjalistyczne metody, techniki i narzędzia 

S_U12 

pracować w zespole pełniąc różne role (także kierownicze); umie przyjmować i 

wyznaczać zadania związane  z projektowaniem i podejmowaniem działań 

profesjonalnych w zespole prowadzącym postępowania pomocowe, 

diagnostyczne, analizatorskie w kontekście problematyki zagrożeń społecznych 

S_U13 

profesjonalnie wdrażać zadania przeciwdziałające agresji w środowisku dzieci i 

młodzieży, wykorzystując praktyczne umiejętności, w oparciu o predyspozycje 

osobowościowe, stany emocjonalne, środowisko społeczne 

S_U14 

wykorzystać praktyczne umiejętności przygotowania wystąpień ustnych i prac 

pisemnych, prezentowania własnego stanowiska, w języku polskim i w języku 

obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu psychologii zagrożeń 

społecznych, przeciwdziałania agresji, zachowaniem suicydalnym i dewiacyjnym, 

manipulacji psychologicznej, z wykorzystaniem różnych źródeł 

S_U15 

asystować i pomagać we wszystkich działaniach związanych z różnymi 

stanowiskami powiązanymi z zadaniami dotyczącymi psychologii zagrożeń 

społecznych 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 
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S_K01 

stałego dokształcania się w obszarze wymagań z zakresu psychologii zagrożeń 

społecznych, wykorzystywania metod, technik i procedur psychologicznych. Jest 

przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy, krytycznego podejścia oraz 

uwzględniania opinii ekspertów, w zakresie psychologii zagrożeń społecznych 

oraz doskonalenia umiejętności praktycznych 

S_K02 

wykorzystania wiedzy i umiejętności praktycznych w różnych środowiskach, 

podejmuje wyzwania zawodowe (indywidualne i grupowe) w zakresie zagrożeń i 

problemów społecznych 

S_K03 

przedstawiania własnych poglądów dotyczących zagrożeń społecznych, 

mających charakter zachowań suicydalnych, dewiacji, patologii oraz 

negatywnych skutków manipulacji  

S_K04 

stosowania zasad etycznego postępowania w diagnozowaniu i badaniu 

problemów psychologicznych, uwzględniając szczególnie aspekty zagrożeń 

społecznych 

S_K05 

do pracy w grupie oraz do zarządzania grupą w kontekście zadań powiązanych z 

profilowaniem zachowań agresywnych, patologicznych czy dewiacyjnych, 

interakcji komunikacyjnej i psychologicznej z badanymi jednostkami, także 

podczas realizacji projektów społecznych i informacyjnych 

S_K06 

wejścia w role zawodowe w organizacjach tworzących potencjalny teren 

aktywności zawodowej, związanych z problematyką psychologii zagrożeń 

społecznych; projektuje i realizuje działania z zakresu psychologii 

S_K07 

prezentowania postaw prospołecznych, dbania o  profesjonalne relacje z 

badanymi jednostkami oraz profesjonalnego i odpowiedzialnego wykonywania 

obowiązków zawodnych, dbając o dorobek i tradycje zawodu 

S_K08 

praktycznego wykorzystywania umiejętności przedsiębiorczych, inicjonowania 

działań na rzecz interesu publicznego, w zakresie działań związanych z 

psychologią zagrożeń społecznych  
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PSYCHOONKOLOGIA 

 

Symbol 

 

 

SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

S_W01 

przedmiot zainteresowań oraz terminologię używaną w psychologii ogólnej i 

rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin 

naukowych w szczególności w psychoonkologii 

S_W02 

w stopniu pogłębionym historię dyscypliny, założycieli, podstawowe definicje 

funkcjonujące w psychoonkologii, zna główne metody leczenia onkologicznego, 

formy pomocy psychologicznej w zastosowaniu do pacjentów onkologicznych i 

ich otoczenia społecznego 

S_W03 

metody pracy psychoonkologa, konsultacje indywidualne, z udziałem rodziny, czy 

grupowe, potrafi dostosować metodę pracy do wymagań poszczególnych 

przypadków oraz oczekiwań rodziny 

S_W04 

posiada poszerzoną wiedzę na temat sposobów leczenia chorób 

nowotworowych; znaczenia i zastosowania chemioterapii, radioterapii, chirurgii 

onkologicznej.                                              

S_W05 
szczegółowe zasady i normy etycznych w zakresie badań naukowych i praktyki 

klinicznej zawiązane z rolą psychoonkologa 

S_W06 

zaawansowaną metodykę pomocy psychologicznej, typowe zadania, normy, 

procedury, stosowane w różnych działaniach psychologicznych o charakterze 

pomocowym, profilaktycznym i prewencyjnym, zorientowane na zastosowanie 

praktyczne 

S_W07 

w stopniu poszerzonym problematykę projektowania i prowadzenia badań w 

zakresie psychoonkologii, a w szczególności o problemach badawczych, 

metodach, technikach i narzędziach badawczych 

S_W08 

różnorodne metody i formy pracy/terapii z pacjentem po leczeniu onkologicznym, 

zna wszystko, co jest niezbędne pacjentowi w przejściu przez chorobę oraz w 

powrocie do zdrowia, rozumie główne tendencje rozwojowe dyscyplin 

naukowych, do których jest przyporządkowany kierunek studiów  

S_W09 

w stopniu poszerzonym metody badawcze wykorzystywane w onkologii 

(historyczne i współczesne) oraz potrafi ocenić ich oddziaływanie na 

funkcjonowanie psychofizyczne pacjentów onkologicznych  

S_W10 

korelacje pomiędzy procesami poznawczymi (uwaga, pamięć, postrzeganie, 

język, mowa poznawczych) a czynnikami biologicznymi, a także procesami 

związanymi z kształtowaniem motywacji w odniesieniu do terapii onkologicznej  

S_W11 

fizyczne i psychiczne konsekwencje stosowania metod leczenia onkologicznego, 

potrafi określić ich psychofizyczne skutki i przekazać w rozmowie pacjentowi i 

rodzinie, potrafi prawidłowo i skutecznie komunikować się z członkami rodziny 
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pacjentów  

S_W12 

specyfikę placówki i jej funkcjonowanie w aspekcie formalnoprawnym i 

merytorycznym, uwzględniając aspekty działalności psychologicznej z zakresu 

psychoonkologii 

S_W13 

warsztat pracy oraz wymagania kwalifikacyjne na określone stanowiska 

powiązane z problematyką psychoonkologii, m. in. na temat dokonywania 

obserwacji, diagnoz, przygotowywania materiałów do pracy (konspektów, 

scenariuszy, programów, planów), uwzględniając także różnorodne formy 

rozwoju przedsiębiorczości, zorientowane na zastosowanie praktyczne 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

S_U01 

posługiwać się poszerzoną siatką pojęć z zakresu onkologii podczas 

prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, wykorzystuje w 

praktyce wiedzę teoretyczną z zakresu psychoonkologii w celu analizowania i 

interpretowania potrzeb psychologicznych poszczególnych chorych 

S_U02 

analizować zachowanie człowieka z uwzględnieniem procesów poznawczych 

(pamięć, uwaga, percepcja, myślenie, mowa) oraz różnych aspektów jego 

funkcjonowania (percepcyjny, wykonawczy) z uwzględnieniem form terapii 

onkologicznej  

S_U03 

w stopniu pogłębionym wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować 

informacje z różnych źródeł dotyczących psychoonkologii: profilaktykę chorób 

nowotworowych, wsparcie chorych i ich bliskich oraz edukacja personelu 

pracującego z osobami chorymi 

S_U04 

opisać metody leczenie onkologicznego - chemioterapię, radioterapię, 

hormonoterapię, immunoterapia, operacja chirurgiczna - zna ich efekty i zakres 

stosowania oraz potrafi określić skutki uboczne  

S_U05 

wykorzystać poszerzone umiejętności badawcze oraz analityczne w celu 

sformułowania wniosków, opracowania i zaprezentowania wyników (także z 

wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań w zakresie 

problematyki psychoonkologii 

S_U06 

stosować różnorodne pogłębione techniki, narzędzia i aparatury badawcze oraz 

metody, procedury i specjalistyczne umiejętności do realizacji zadań 

praktycznych związanych z zakresem specjalności psychoonkologia 

S_U07 oceniać przydatność metod i technik pracy z pacjentem onkologicznym  

S_U08 

konstruować i przekazywać komunikaty, używając języka specjalistycznego 

potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny w zakresie pomocy 

psychologicznej i psychoonkologii 

S_U09 
kształtować relacje z badanymi jednostkami wykorzystując umiejętności 

praktyczne z zakresu psychologii, w szczególności psychoonkologii 
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S_U10 

posiada umiejętność opisania i rozpoznania skutków ubocznych leczenia 

onkologicznego, a także wspierać pacjenta w trakcie leczenia oraz po chorobie, 

projektuje i proponuje terapie dostosowane do stanu pacjenta oraz potrzeb i 

oczekiwań rodziny  

S_U11 

pracować w zespole pełniąc różne role (także kierownicze); umie przyjmować i 

wyznaczać zadania związane z projektowaniem i podejmowaniem działań 

profesjonalnych w zespole prowadzącym postępowania pomocowe, 

diagnostyczne, analizatorskie w kontekście problematyki z obszaru 

psychoonkologii 

S_U12 
określić główne metody leczenia onkologicznego oraz dostosować metodę terapii 

psychoonkologicznej do zaobserwowanych objawów u pacjenta oraz z rodziną                                           

S_U13 

wykorzystać praktyczne umiejętności przygotowania wystąpień ustnych i prac 

pisemnych, prezentowania własnego stanowiska, w języku polskim i w języku 

obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu psychoonkologii, z 

wykorzystaniem różnych źródeł 

S_U14 
asystować i pomagać we wszystkich działaniach związanych z różnymi 

stanowiskami powiązanymi z zadaniami dotyczącymi psychoonkologii 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

S_K01 

stałego dokształcania się w obszarze wymagań z zakresu psychoonkologii, 

wykorzystywania metod, technik i procedur psychologicznych. Jest przygotowany 

do samodzielnego zdobywania wiedzy, krytycznego podejścia oraz 

uwzględniania opinii ekspertów, w zakresie psychoonkologii oraz doskonalenia 

umiejętności praktycznych 

S_K02 

wykorzystania wiedzy i umiejętności praktycznych w różnych środowiskach, 

podejmuje wyzwania zawodowe (indywidualne i grupowe) w zakresie 

psychoonkologii 

S_K03 

przedstawiania własnych poglądów dotyczących problematyki 

psychoonkologicznej,  diagnostyki i terapii u osób z problemami onkologicznymi i 

psychologicznymi 

S_K04 

stosowania zasad etycznego postępowania w diagnozowaniu i terapii osób z 

problemami onkologicznymi, i badaniu problemów psychologicznych, prezentuje 

postawy empatii i zrozumienia wobec osób z problemami onkologicznymi i ich 

rodzinami 

S_K05 

do pracy w grupie oraz do zarządzania grupą w kontekście zadań powiązanych z 

problematyką psychoonkologiczną oraz interakcji komunikacyjnej i 

psychologicznej z badanymi jednostkami, także podczas realizacji projektów 

społecznych i informacyjnych 

S_K06 

wejścia w role zawodowe w organizacjach tworzących potencjalny teren 

aktywności zawodowej, związanych z problematyką psychoonkologii, projektuje i 

realizuje działania z zakresu psychoonkologii 
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S_K07 

prezentowania postaw prospołecznych, dbania o  profesjonalne relacje z 

badanymi jednostkami oraz profesjonalnego i odpowiedzialnego wykonywania 

obowiązków zawodnych, dbając o dorobek i tradycje zawodu 

S_K08 

praktycznego wykorzystywania umiejętności przedsiębiorczych, inicjonowania 

działań na rzecz interesu publicznego, w zakresie działań związanych z 

psychoonkologią 

 

 

 

 

SEKSUOLOGIA SPOŁECZNA 

 

Symbol 

 

 

SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

S_W01 

w pogłębionym stopniu przedmiot zainteresowań oraz terminologię używaną w 

seksuologii, w zakresie diagnozy seksuologicznej oraz psychospołecznych 

determinant życia seksualnego, rozumie ich źródła oraz zastosowania w obrębie 

pokrewnych dyscyplin naukowych 

S_W02 

mechanizmy rozwoju seksualnego człowieka w różnych okresach rozwojowych, z 

uwzględnieniem ich psychologicznych determinant, zna podstawowe kategorie 

zaburzeń w funkcjonowaniu człowieka, mechanizmy powrotu zaburzonych funkcji 

i zachowań, zna metody diagnozy seksuologicznej, formy pomocy 

psychologicznej w zastosowaniu do pacjentów zaburzeniami i dewiacjami 

seksualnymi  i ich otoczenia społecznego 

S_W03 

relacje zachodzące między determinantami kulturowymi i psychospołecznymi, 

biologicznymi determinantami życia seksualnego a zaburzeniami i dewiacjami 

seksualnymi                                                            

S_W04 
szczegółowe zasady i normy etycznych w zakresie badań naukowych i praktyki 

terapeutycznej w zakresie seksuologii 

S_W05 

metody, techniki i procedury badawcze służące do diagnozowania zaburzeń i 

dewiacji seksualnych; zna istotę stosowania kwestionariuszy i testów 

stosowanych w seksuologii 

S_W06 

w stopniu poszerzonym metodykę pomocy psychologicznej, typowe zadania, 

normy, procedury, stosowane w różnych działaniach psychologicznych o 

charakterze pomocowym, profilaktycznym i prewencyjnym, zorientowane na 

zastosowanie praktyczne 

S_W07 

w stopniu poszerzonym problematykę projektowania i prowadzenia badań w 

zakresie seksuologii, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, 

technikach i narzędziach badawczych 
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S_W08 

najważniejsze testy i kwestionariusze do diagnozy zaburzeń seksualnych; zna 

zastosowanie swobodnych metod diagnostycznych w diagnostyce psycho-

seksualnej i ich ograniczenia zna podstawowe zasady diagnozy i terapii 

seksuologicznej  

S_W09 

metody badawcze wykorzystywane w seksuologii, zna podstawy techniki 

stosowane w diagnozie seksuologicznej, potrafi ocenić ich przydatność w 

diagnostyce 

S_W10 

specyfikę placówki i jej funkcjonowanie w aspekcie formalnoprawnym i 

merytorycznym, uwzględniając aspekty działalności psychologicznej z zakresu 

seksuologii 

S_W11 

warsztat pracy oraz wymagania kwalifikacyjne na określone stanowiska 

powiązane z problematyką seksuologii, m. in. na temat dokonywania obserwacji, 

diagnoz, przygotowywania materiałów do pracy (konspektów, scenariuszy, 

programów, planów), uwzględniając także różnorodne formy rozwoju 

przedsiębiorczości, zorientowane na zastosowanie praktyczne 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

S_U01 

w stopniu pogłębionym posługuje się siatką pojęć z seksuologii, rozwoju 

seksualnego człowieka, psychologii związków podczas prezentowania własnych 

pomysłów, wątpliwości i sugestii, wykorzystuje w praktyce wiedzę teoretyczną z 

zakresu seksuologii w celu analizowania i interpretowania motywów i wzorów 

ludzkich zachowań oraz problemów i zaburzeń psychicznych 

S_U02 
analizować zachowanie człowieka z uwzględnieniem kulturowych, biologicznych i 

psychospołecznych determinantów  

S_U03 

wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje z różnych źródeł 

dotyczące seksuologii zaburzeń, diagnozy i terapii osób z zaburzeniami 

seksualnymi 

S_U04 

przeprowadzić diagnozę oraz opracować terapię osoby z zaburzeniami funkcji 

seksualnymi, zaburzeniami okresu dojrzewania w obszarze seksualności, 

rozpoznawanie problemów związanych z wczesnym dojrzewaniem i inicjacją 

seksualną, dysfunkcje seksualne i zaburzenia preferencji seksualnych  

S_U05 

wykorzystać poszerzone umiejętności badawcze oraz analityczne w celu 

sformułowania wniosków, opracowania i zaprezentowania wyników (także z 

wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań w zakresie 

problematyki seksuologii 

S_U06 

stosować różnorodne pogłębione techniki, narzędzia i aparatury badawcze oraz 

metody, procedury i specjalistyczne umiejętności do realizacji zadań 

praktycznych związanych z zakresem specjalności seksuologia społeczna 

S_U07 oceniać przydatność typowych technik w diagnostyce seksuologicznej  
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S_U08 

konstruować i przekazywać komunikaty, używając języka specjalistycznego 

potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny w zakresie pomocy 

psychologicznej i seksuologii 

S_U09 
kształtować relacje z badanymi jednostkami wykorzystując umiejętności 

praktyczne z zakresu psychologii, w szczególności seksuologii  

S_U10 
określić rodzaj zaburzeń i dysfunkcji na podstawie występujących objawów 

ogólnych, potrafi powiązać objawy z konkretnymi zaburzeniami 

S_U11 

pracować w zespole pełniąc różne role (także kierownicze); umie przyjmować i 

wyznaczać zadania związane  z projektowaniem i podejmowaniem działań 

profesjonalnych w zespole prowadzącym postępowania pomocowe, 

diagnostyczne, analizatorskie w kontekście problematyki z obszaru seksuologii 

S_U12 

posiada umiejętność diagnozy różnicowej określonych zaburzeń i deficytów 

seksuologicznych zaproponować szczegółowe badanie, zaprojektować program 

terapii seksuologicznej w zależności od typu zaburzeń 

S_U13 

wykorzystać praktyczne umiejętności przygotowania wystąpień ustnych i prac 

pisemnych, prezentowania własnego stanowiska, w języku polskim i w języku 

obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu seksuologii, z 

wykorzystaniem różnych źródeł 

S_U14 
asystować i pomagać we wszystkich działaniach związanych z różnymi 

stanowiskami powiązanymi z zadaniami dotyczącymi seksuologii 

S_U15 

w stopniu pogłębionym posługuje się siatką pojęć z seksuologii, rozwoju 

seksualnego człowieka, psychologii związków podczas prezentowania własnych 

pomysłów, wątpliwości i sugestii, wykorzystuje w praktyce wiedzę teoretyczną z 

zakresu seksuologii w celu analizowania i interpretowania motywów i wzorów 

ludzkich zachowań oraz problemów i zaburzeń psychicznych 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

S_K01 

stałego dokształcania się w obszarze wymagań z zakresu seksuologii, 

wykorzystywania metod, technik i procedur psychologicznych. Jest przygotowany 

do samodzielnego zdobywania wiedzy, krytycznego podejścia oraz 

uwzględniania opinii ekspertów, w zakresie seksuologii oraz doskonalenia 

umiejętności praktycznych 

S_K02 
wykorzystania wiedzy i umiejętności praktycznych w różnych środowiskach, 

podejmuje wyzwania zawodowe (indywidualne i grupowe) w zakresie seksuologii 

S_K03 

przedstawiania własnych poglądów dotyczących problematyki seksuologicznej,  

diagnostyki i terapii u osób z zaburzeniami w relacji partnerskiej i 

seksuologicznymi 

S_K04 

stosowania zasad etycznego postępowania w diagnozowaniu osób z problemami 

i zaburzeniami seksuologicznymi, i badaniu problemów seksuologicznych, 

prezentuje postawy tolerancji wobec osób z deficytami 
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S_K05 

do pracy w grupie oraz do zarządzania grupą w kontekście zadań powiązanych z 

problematyką seksuologiczną oraz interakcji komunikacyjnej i psychologicznej z 

badanymi jednostkami, także podczas realizacji projektów społecznych i 

informacyjnych 

S_K06 

wejścia w role zawodowe w organizacjach tworzących potencjalny teren 

aktywności zawodowej, związanych z problematyką seksuologii, projektuje i 

realizuje działania z zakresu seksuologii 

S_K07 

prezentowania postaw prospołecznych, dbania o profesjonalne relacje z 

badanymi jednostkami oraz profesjonalnego i odpowiedzialnego wykonywania 

obowiązków zawodnych, dbając o dorobek i tradycje zawodu 

S_K08 

praktycznego wykorzystywania umiejętności przedsiębiorczych, inicjonowania 

działań na rzecz interesu publicznego, w zakresie działań związanych z 

seksuologią 

 

 

 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI I OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ 

STUDENTA W TRAKCIE CAŁEGO CYKLU KSZTAŁCENIA 

 

1. Efekty uczenia się w zakresie wiedzy: 

egzamin (ustny, pisemny), kolokwium, testy pisemne, zaliczenie (ustne, pisemne) , 
przygotowanie prezentacji multimedialnej, przygotowanie pracy pisemnej. 
 

2. Efekty uczenia się w zakresie umiejętności: 

przygotowanie projektu zespołowego, przygotowanie portfolio, realizacja zadań 
dydaktycznych, rozwiązywanie zadań problemowych, raport z badań terenowych 
(indywidualnych, grupowych), prezentacja ustna, wypracowanie pisemne, wykonanie 
sprawozdania, obserwacje i ocena umiejętności oraz postaw studenta/ słuchacza studiów 
podyplomowych oraz uczestnika kursu dokształcającego lub szkolenia, prezentacje 
multimedialne, prezentacje wyników badań, wypowiedzi ustne, aktywność w dyskusji, 
zadania wykonywane w grupie, zarówno w trakcie zajęć z nauczycielem akademickim, jak i 
w trakcie czasu przeznaczonego na pracę własną studenta, samoocena dokonywana przez 
studentów,  analiza przypadków case study. 
 

3. Efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych 

obecność na zajęciach, aktywność w dyskusjach i debatach, prezentowanie właściwej 
postawy. 

 

 

 


