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Wiedzy nabywa się czytając książki, 

lecz wiedzę najpotrzebniejszą – znajomość świata – zdobywa się 

czytając w żywych ludziach i studiując wszystkie ich wydania. 

Lord Chesterfield Letters to His Son, 16 marca 1752r. 

(wyd. pol. Sztuka szczęśliwego życia w społeczności) 

 

Naukowe Koło Psychologiczne „Psychologia i życie”, dzięki 

przychylności władz uczelni i dyrekcji Instytutu Pedagogiki, rozpoczęło 

swoją działalność z początkiem roku akademickiego 2011/2012 i zostało 

afiliowane przy ówczesnym Instytucie Pedagogiki Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Płocku. Obecnie Wydział Nauk Humanistycznych 

i Informatyki Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. 

Pomysł utworzenia Koła pojawił się w grudniu 2010 roku. Wówczas grupa 

studentów pedagogiki, którzy współorganizowali i uczestniczyli w VI 

Sympozjum Naukowym „W stronę dialogu – od teorii do praktyki 

edukacyjnej” pod hasłem „Prawo – Koncepcje – Doświadczenia”, które 

było organizowany przy udziale Instytutu Pedagogiki PWSZ w Płocku, 

postanowiła kontynuować spotkania naukowe, które w swoim zamierzeniu 

miały łączyć dwa cele: cel poznawczy – dowiedzieć się i lepiej zrozumieć, 

jak ludzie wpływają na siebie oraz cel praktyczny – pomóc studentowi w 

rozwiązywaniu problemów, które pojawiają się zawsze, gdy obok nas staje 

inny człowiek. I tak zrodziła się myśl założenie koła naukowego. 

Po kilku miesiącach poświęconych tworzeniu statutu, doprecyzowaniu 

celów i projektów, w październiku 2011 roku zaczęliśmy swoją działalność 

jako Psychologiczne Koło Naukowe „Psychologia i życie” (skrótem tej 

nazwy jest NKP PWSZ). Lista studentów, członków, założycieli NKP PWSZ 

na początku października 2011 roku wynosiła 24 osób, obecnie jest nas 

już 46. Naukowe Koło Psychologiczne „Psychologia i życie” zrzesza 

studentów Instytutu Pedagogiki i Instytutu Neofilologii różnych lat 

i specjalności. Łączy nas chęć pogłębiania wiedzy psychologicznej, 

wykorzystywania posiadanych już informacji, poprzez realizację projektów 

naukowo-społecznych, urzeczywistniania nowych pomysłów i wzajemnego 

wsparcia, wykorzystywania wiedzy i umiejętności psychologicznych w 

życiu codziennym. Chcemy, by „wizja psychologii” w naszym Kole 
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odbiegała od klasycznego obrazu tej nauki. Chcemy realizować 

i przedstawiać psychologię m.in., jako sztukę rozwiązywania ludzkich 

problemów. Stąd też w nazwie Koła pojawia się „Psychologia i życie”. 

W 2017 roku Koło zmieniło swoją nazwę. Obecnie pełna nazwa Koła 

brzmi: Studenckie Koło Psychologiczne Psychologia i Życie 

działające przy Wydziale Nauk Humanistycznych i Informatyki 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, przyjęty skrót to SKP WNHI. 

Cele Koła to: poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów oraz 

pracowników naukowych, rozwijanie współpracy naukowej z innymi 

ośrodkami naukowymi, popularyzacja wiedzy psychologicznej, 

promowanie Wydziału Nauk Humanistycznych i Informatyki Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku. Cele SKP WNHI uprawomocniają autentyczne 

zapotrzebowanie i zaangażowanie studentów studiów dziennych 

i zaocznych, różnych kierunków i specjalności w podejmowaniu 

i kontynuowaniu podłużnych, eksperymentalnych i replikacyjnych 

projektów badawczych. Mają w swoim założeniu umożliwienie studentom 

rozwijania zainteresowań badawczych poprzez uczestnictwo w 

eksperymentach badawczych, pogłębiania wiedzy psychologicznej 

o uwarunkowaniach i mechanizmach rozwoju psychicznego oraz poziomach 

zachowania się człowieka w pełnym cyklu ontogenetycznym, a tym 

samym poszerzania kompetencji pedagogicznych przyszłych specjalistów 

kierowania człowiekiem i wspierania go. 

Cele Koła są realizowane są poprzez: organizowanie spotkań naukowych, 

warsztatów i konferencji, prowadzenie badań naukowych, 

przygotowywanie referatów i dyskusji, prowadzenie serwisu 

informacyjnego o działalności Koła w postaci witryny internetowej, 

wyjazdy na seminaria i konferencje, spotkania, współpraca z innymi 

organizacjami o podobnych celach, organizowanie i udział w obozach 

naukowych, współpracę z instytucjami i towarzystwami naukowymi, 

prezentowanie osiągnięć własnych Koła, prowadzenie warsztatów i kursów 

psychologicznych dla osób niezwiązanych z psychologią, organizowanie 

pokazów filmowych, organizację praktyk studenckich, inne formy 

działalności zgodne ze statutem i zaaprobowane przez Radę Koła. 
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Udział członków SKP Mazowieckiej Uczelni Publicznej  w eksperymentach 

terapeutycznych, warsztatach badawczych, monitorowaniu zmian 

rozwojowych (z zachowaniem procedur metodologii badań psycholo-

gicznych), wolontariatach i hospitacjach placówek oświatowo-wychowaw-

czych, sympozjach, sesjach i konferencjach naukowych krajowych oraz 

międzynarodowych - umożliwia im tak cenne, z poznawczego punktu 

widzenia, bezpośredni kontakt z badaczami i teoretykami innych nauk 

(społecznych, medycznych) „współpracujących” z psychologią, co pozwala 

na kumulowanie doświadczenia indywidualnego, będącego znakomitym 

dopełnieniem programowej wiedzy i umiejętności wyniesionych z toku 

studiów pedagogicznych. W bieżącym roku akademickim, oprócz realizacji 

projektów o charakterze badawczym, planujemy cykl dyskusji panelowych 

z udziałem psychologów różnych specjalności, zarówno pracowników 

naszej Uczelni jak i zaproszonych z innych ośrodków naukowych. 

Pretekstami do dyskusji będą problemy prezentowane w wykładach 

monograficznych zaproszonych gości. W planach SKP WNHI jest również 

zorganizowanie we współpracy z innymi Kołami naukowymi działającymi 

w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku cyklicznej, corocznej 

konferencji naukowej, będącej studenckim forum dającym możliwość 

prezentacji doświadczeń, zainteresowań badawczych i dorobku naukowego 

studentów. Zamierzamy też podjąć starania powołania wydawnictwa 

zrecenzowanych prezentacji konferencyjnych. 

Koło zrzesza studentów i pracowników naukowych Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku oraz przyjmuje wszystkich zainteresowanych 

realizacją celów zawartych w statucie. 

Koło otwarte jest na wszelkie inicjatywy jego członków. 

Wszystkich chętnych zapraszamy do naszego Studenckiego Koło 

Psychologicznego Psychologia i Życie. 

 

Opiekunowie Koła: 

dr Beata Płaczkiwicz 

dr Dariusz J. Szadkowski
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