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I – INFORMACJE OGÓLNE
1

Wydział

Wydział Humanistyczny

2

Jednostka organizacyjna prowadząca studia

Wydział Humanistyczny

3

Nazwa kierunku studiów

psychologia

4

Poziom kształcenia

studia jednolite magisterskie

5

Forma studiów (podać wszystkie formy)

stacjonarne

6

Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów
kształcenia, do których odnoszą się efekty
kształcenia dla danego kierunku studiów;
wskazanie dziedziny lub dziedzin i dyscypliny
lub dyscyplin naukowych, w tym dyscypliny
wiodącej (w przypadku wskazania więcej niż
jednej)

Obszar/y: obszar nauk społecznych,
Dziedzina/y: dziedzina nauk społecznych,
Dyscyplina/y: psychologia,
Dyscyplina wiodąca: psychologia

7

Dla kierunku przyporządkowanego do więcej
niż jednego obszaru kształcenia określenie
procentowego udziału liczby punktów ECTS
dla każdego z tych obszarów w łącznej liczbie
ECTS

obszar nauk społecznych 100%

8

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

magister

9

Wskazanie ogólnych celów kształcenia,
przewidywanych możliwości zatrudnienia
(typowe miejsca pracy):

•Absolwenci psychologii uzyskają gruntowną wiedzę z zakresu psychologii
ogólnej (psychologia emocji i motywacji, psychologia osobowości,
psychologia procesów poznawczych, psychologia rozwoju człowieka w
cyklu życia), metodologii psychologicznej (metodologia badań
psychologicznych, psychometria, statystyka), psychologii biologicznej oraz
podstaw pomocy psychologicznej w ramach: diagnozy problemów, zasad
interwencji, tworzenia programów terapeutycznych, poradnictwa
psychologicznego, mediacji. W efekcie absolwenci będą przygotowani do
samodzielnej i zespołowej pracy naukowej, a także będą posiadać
umiejętności rozpoznawania i opisywania oraz nazywania zjawisk
psychologicznych. Efektami kształcenia będą również umiejętności pracy
praktycznej w ramach interwencji i wsparcia psychologicznego dla
jednostek i grup społecznych.
•Absolwenci będą przygotowani do pełnienia różnych ról społecznych i
podejmowania pracy w różnych zawodach, powiązanych z głównym
nurtem kształcenia. W ramach kształcenia specjalistycznego otrzymają
umiejętności związane z pracą w dziedzinie psychologii klinicznej i
psychologii społecznej. Znajdą
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9

Wskazanie ogólnych celów kształcenia,
przewidywanych możliwości zatrudnienia
(typowe miejsca pracy):

10

Możliwości dalszego kształcenia:

11

Związek kierunku studiów z misją uczelni,
wydziału i strategią ich rozwoju:

12

Wymagania wstępne:

zatrudnienie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach
zdrowia psychicznego, szpitalach, szkołach, ośrodkach szkolnowychowawczych, placówkach oświatowych, instytucjach naukowobadawczych, ale również urzędach pośrednictwa pracy, ośrodkach
kształcenia zawodowego, organizacjach pozarządowych, instytucjach
pomocy socjalnej i środowiskowej.
•Ukończenie studiów pozwoli na rozwój umiejętności refleksyjnego
spojrzenia na rolę psychologa we współczesnym świecie oraz
podejmowanie działań dotyczących własnego rozwoju i doskonalenia
zawodowego. Absolwenci będą mogli podejmować studia podyplomowe w
ramach dalszego rozwoju umiejętności oraz pogłębiania wiedzy i
kompetencji badawczych w ramach studiów trzeciego stopnia.
•Program kształcenia na kierunku psychologia wiąże się ściśle z misją
Uniwersytetu Szczecińskiego w sferze prowadzonej działalności badawczej
i dydaktycznej w nurcie demokracji, poszanowania i tolerancji oraz
godności ludzkiej;
•Kształcenie psychologów wpisuje się w działania podejmowane w ramach
podejmowania dostępu do wiedzy i jej upowszechniania;
•Absolwenci psychologii, będą gotowi do pełnienia ról w życiu społecznym,
intelektualnym, gospodarczym i kulturalnym, co idzie w parze z misją
uczelni;
•Działania podejmowane w ramach funkcjonowania Instytutu Psychologii
wiążą się ze strategią uczelni w sferze podnoszenia jakości badań
naukowych oraz jakości kształcenia odnośnie standardów
psychologicznych, metodologii badań psychologicznych oraz działalności
pomocowej;
•Wspieranie kapitału intelektualnego Uniwersytetu Szczecińskiego jako
kolejny punkt strategii uczelni realizowany poprzez prowadzenie badań
naukowych w różnych dziedzinach psychologii.
brak
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