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Załącznik 1 do Uchwały Senatu WSBiNoZ w Łodzi 

z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia koncepcji, efektów oraz programu kształcenia  

dla studiów jednolitych magisterskich na kierunku Psychologia w profilu praktycznym 

 

 
 

Symbole 
efektów 
kształcenia 
na kierun-
ku 

Po ukończeniu studiów na kierunku 
Psychologia absolwent: 

Odniesienie kierunkowych efektów 
kształcenia do: 
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w zakresie WIEDZY 

PS_W01  Student zna pogłębioną terminologię 
używaną w psychologii (wraz z jej sub-
dyscyplinami) oraz jej zastosowanie w 
dyscyplinach pokrewnych z obszaru 
nauk społecznych, humanistycznych i 
nauk o zdrowiu 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

PS_W02 Ma wiedzę o źródłach i miejscu psycho-
logii w systemie nauk oraz o jej przed-
miotowych i metodologicznych powią-
zaniach z innymi dyscyplinami nauk 
oraz wiedzę na temat możliwości ich 
wykorzystania w diagnozie i terapii 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

PS_W03 Ma pogłębioną wiedzę o historii myśli i 
współczesnych kierunkach rozwoju 
psychologii, jej nurtach i wiodących 
teoriach, rozumie ich historyczne i kul-
turowe uwarunkowania oraz znaczenie 
dla współczesności. 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

PS_W04 Zna w pogłębionym stopniu metody i 
narzędzia badawcze stosowane w psy-
chologii oraz możliwości ich wykorzy-

P7U_W 
P 

P7S_WG P7S_WG 

 
Opis efektów kształcenia na kierunku PSYCHOLOGIA  

(studia jednolite magisterskie) 
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stania w tworzeniu modeli zjawisk i 
procesów psychospołecznych oraz w 
diagnozie psychologicznej i wyjaśnianiu 
różnorodnych zjawisk psychologicz-
nych 

PS_W05 Posiada szczegółową znajomość funk-
cjonowania organizmu człowieka w 
zakresie właściwym dla psychologii 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

PS_W06 Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku i 
psychologicznych mechanizmach 
wpływu na rzeczywistość kulturową i 
społeczną 

P7U_W 
P 

P7S_WG P7S_WG 

PS_W07 Zna zróżnicowane sposoby udzielania 
pomocy psychologicznej (psychoprofi-
laktyka, interwencje kryzysowe, psy-
choterapia i rehabilitacja psychologicz-
na). Ma wiedzę i 
kompetencje pozwalające na dalsze 
kształcenie w zawodzie psychoterapeu-
ty 

P7U_W 
P 

P7S_WG P7S_WG 

PS_W08 Posiada wiedzę dotyczącą prawidłowe-
go rozwoju człowieka oraz mechani-
zmów powstawania i utrzymywania się 
zaburzeń psychicznych, 

P7U_W 
P 

P7S_WG P7S_WG 

PS_W09 Ma bazową wiedzę na temat zasad i 
norm etycznych oraz etyki zawodowej, 
w tym zasad ochrony praw autorskich i 
własności intelektualnej zwłaszcza w 
odniesieniu do typowych narzędzi wy-
korzystywanych w psychologii 
i podlegających takiej ochronie 
 

P7U_W P7S_WK P7S_WK 

PS_W10 Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą psy-
chologicznych aspektów zawodowej 
działalności człowieka oraz zna psycho-
logiczne zasady wspierania indywidu-
alnej aktywności zawodowej 
i społecznej 

P7U_W P7S_WK P7S_WK 

PS_W11 Ma pogłębioną wiedzę o relacjach 
między strukturami, instytucjami i gru-
pami społecznymi i oraz o rodzajach 
więzi społecznych z punktu widzenia 
psychologii, w kontekście jakości funk-
cjonowania człowieka 

P7U_W P7S_WK P7S_WG/K 

PS_W12 Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą pro- P7U_W P7S_WK P7S_WG/K 
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cesów psychicznych, rozwoju człowieka 
w cyklu życia w aspekcie psychologicz-
nym, a także więzi społecznych w od-
niesieniu do procesów rozwojowych, 
profilaktycznych i terapeutycznych 

PS_W13 Zna dobrze możliwości ICT oraz przy-
najmniej jeden pakiet oprogramowania 
służący do statystycznej obróbki da-
nych (najlepiej SPSS). 

P7U_W P7S_WK P7S_WG/K 

PS_W14 Posiada kluczową wiedzę o uczestni-
kach działalności edukacyjnej, wycho-
wawczej, opiekuńczej, profilaktycznej i 
terapeutycznej, biznesowej, zdrowot-
nej,  pogłębioną w wybranych zakre-
sach specjalności 

P7U_W P7S_WK P7S_WG/K 

PS_W15 Ma kluczową wiedzę z zakresu przy-
najmniej jednej ze specjalizacji psycho-
logii stosowanej: psychologia wycho-
wawcza stosowana, psychologia kli-
niczna, psychologia biznesu. 

P7U_W P7S_WK P7S_WG/K 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI 

PS_U01 Potrafi prawidłowo wyjaśniać, analizo-
wać i tłumaczyć zjawiska psychospo-
łeczne o różnym podłożu i dynamice 
oraz ich wzajemne związki 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

PS_U02 Jest w stanie rozpoznać zdrowe i zabu-
rzone zachowanie i funkcjonowanie 
psychiczne człowieka 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

PS_U03 Ma umiejętność prowadzenia zajęć 
psychoprofilaktycznych, wczesnej in-
terwencji kryzysowej, rozwiązywania i 
mediowania konfliktów oraz prowa-
dzenia zajęć o charakterze rozwijają-
cym kompetencje podnoszące jakość 
życia dziecka i ważnych dla rozwoju 
dziecka osób z jego otoczenia 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

PS_U04 Potrafi przeprowadzić diagnozę trud-
ności 
wychowawczych i trudności w nauce 
dziecka na tle uwarunkowań środowi-
skowych, dokonać diagnozy środowi-
ska rodzinnego i szkolnego dziecka, 
współpracować z uczniami i ich rodzi-
cami oraz nauczycielami 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

PS_U05 Potrafi wykorzystywać kluczowe umie- P7U_U P7S_UW P7S_UW 
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jętności obserwowania, diagnozowa-
nia, racjonalnego oceniania złożonych 
zjawisk psychologicznych oraz analizo-
wania motywów i mechanizmów ludz-
kich zachowań 

PS_U06 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretycz-
ną z zakresu komunikacji interperso-
nalnej oraz różnych technik i środków 
komunikacyjnych w celu wymiany na 
temat psychologicznego funkcjonowa-
nia człowieka, psychologicznych osią-
gnięć naukowych i szerokiego propa-
gowania wiedzy psychologicznej 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

PS_U07 Umie stosować podstawowe umiejęt-
ności badawcze: rozróżnia orientacje w 
metodologii badań psychologicznych, 
formułuje problemy badawcze, dobiera 
adekwatne metody, techniki i konstru-
uje narzędzia badawcze; opracowuje, 
prezentuje i interpretuje wyniki badań, 
wyciąga wnioski, wskazuje kierunki 
dalszych badań, w obrębie wybranej 
subdyscypliny psychologii 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

PS_U08 Posiada rozwiniętą umiejętność po-
strzegania, pojmowania 
i interpretowania zjawisk społecznych 
w psychologicznym kontekście oraz 
zastosowania metod badawczych w 
celu ich zdiagnozowania 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

PS_U09 Sprawnie posługuje się wybranymi uję-
ciami teoretycznymi w celu analizowa-
nia podejmowanych działań praktycz-
nych 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

PS_U10 Potrafi dostrzec problem badawczy 
natury psychologicznej, generować 
oryginalne rozwiązania złożonych pro-
blemów psychologicznych i prognozo-
wać przebieg ich rozwiązywania oraz 
przewidywać skutki planowanych dzia-
łań w określonych obszarach praktycz-
nych 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

PS_U11 Posiada umiejętność przedstawiania 
własnych pomysłów a także pracować 
w zespole; umie wyznaczać oraz przyj-
mować wspólne cele działania; potrafi 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 
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przyjąć rolę lidera w zespole w zakresie 
rozwiązywania problemów natury psy-
chologicznej i potrafi te pomysły roz-
strzygać w sposób systematyczny 
zgodnie z metodyką psychologii 

PS_U12 Posiada pogłębioną umiejętność sto-
sowania technik efektywnego 
komunikowania się i negocjacji, w tym 
korzystając z nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych 

P7U_U P7S_UK P7S_UK 

PS_U13 Identyfikuje dylematy etyczne i rozwią-
zuje je zgodnie z normami i zasadami 
etyki zawodu psychologa 

P7U_U P7S_UK P7S_UK 

PS_U14 Potrafi w obszarze psychologii posłu-
giwać się jednym wybranym językiem 
obcym w stopniu co najmniej odpo-
wiadającym 
poziomowi B2+ Europejskiego Systemu 
opisu Kształcenia Językowego 

P7U_U P7S_UK - 

PS_U15 Potrafi rozpoznać potrzeby pacjenta, 
klienta czy członków grupy, dostrzec 
ich problemy w tym zakresie oraz sa-
modzielnie wygenerować pomysły ich 
rozwiązania, aby ostatecznie 
opracować dla nich poszczególne etapy 
pracy psychologicznej 

P7U_U P7S_UO P7S_UO 

PS_U16 Jest świadomy potrzeby ustawicznego 
kształcenia w zawodzie psychologa i 
rozwoju osobistego, twórczo animo-
wać prace nad własnym rozwojem 
osobowościowym i zawodowym, a tak-
że do działania na rzecz uczenia się 

P7U_U P7S_UU - 

PS_U17* Posiada umiejętność doboru ćwiczeń i 
form aktywności fizycznej do poziomu 
swoich umiejętności sportowych i 
sprawności 
fizycznej w celu uczestnictwa w kultu-
rze fizycznej przez całe życie 

P7U_U - - 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

PS_K01 Aktywnie i przedsiębiorczo potrafi wy-
korzystywać umiejętności 
w obszarze wykonywanego zawodu 

P7U_K P7S_K  P7S_KK 

PS_K02 Potrafi formułować opinie dotyczące 
różnych aspektów działalności 

P7U_K P7S_K  P7S_KK 
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zawodowej we współpracy z przedsta-
wicielami innych dyscyplin 

PS_K03 Jest gotowy do realizowania różnych 
zadań zawodowych z zakresu psycho-
logii oraz do podejmowania profesjo-
nalnych 
zespołowych zadań, również we 
współpracy ze specjalistami 
innych dyscyplin 

P7U_K P7S_K  P7S_KK 

PS_K04 Jest gotowy do reagowania na proble-
my psychologiczne, gotowy do komu-
nikowania się i współpracy z otocze-
niem, w tym z osobami nie będącymi 
specjalistami w danej dziedzinie, oraz 
do aktywnego uczestnictwa w grupach 
i organizacjach realizujących działania 
psychologiczne 

P7U_K P7S_K  P7S_KK 

PS_K05 Potrafi współtworzyć projekty społecz-
ne, przewidywać skutki społeczne swo-
jej działalności w zawodzie psycholog 

P7U_K P7S_KO P7S_KK 

PS_K06 Dba o przestrzeganie zasad etyki wy-
konywania zawodu psychologa 

P7U_K P7S_KR - 

PS_K07 Jest gotowy do analizy poziomu swojej 
wiedzy i umiejętności, rozumie potrze-
bę ciągłego rozwoju osobowego, oso-
bistego i zawodowego 

P7U_K P7S_KR  

*Efekt realizowany na studiach stacjonarnych 
 

 
 
 
 
 
 

 


