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Załącznik do Uchwały nr 1/2022 

Rady Programowo – Dydaktycznej 
Wydziału Nauk Humanistycznych i Informatyki z dnia 21.02.2022 r. 

  
Załącznik nr 1 do Wytycznych  

do opracowania programów studiów  
w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

 

Efekty uczenia się dla kierunku i ich relacje z efektami uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-7 

Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i 

Informatyki 

Kierunek studiów 

(nazwa kierunku powinna być adekwatna do zawartości 

programu studiów 

a zwłaszcza do zakładanych efektów uczenia się) 

Psychologia  

Poziom kształcenia 

(studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite 

studia magisterskie) 

Jednolite studia magisterskie  

 

Profil kształcenia 

(ogólnoakademicki, praktyczny) 

Praktyczny  
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Umiejscowienie kierunku w dziedzinach nauki i 

dyscyplinach naukowych(wraz z uzasadnieniem)* 

Dziedzina nauk społecznych: psychologia  

(1) 

Symbol 

 

 

(2) Efekty uczenia się dla kierunku studiów 

Po ukończeniu studiów jednolitych 

magisterskich na  

Kierunku Psychologia 

Profilu praktycznego 

absolwent osiąga następujące efekty uczenia 

się 

(3) Odniesienie do 

charakterystyk 

drugiego stopnia 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

 

(4)Wskazanie 

dyscyplin 

naukowych w 

ramach których 

będą uzyskiwane 

efekty uczenia się 

WIEDZA 

PsJP_W01 Ma pogłębioną wiedzę o źródłach i miejscu 

psychologii  

w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych  

i metodologicznych powiązaniach z innymi 

dyscyplinami naukowymi na poziomie 

umożliwiającym interdyscyplinarną i praktyczną 

współpracę  

ze specjalistami z innych dziedzin. 

P7S_WG Psychologia 

PsJP_W02 Zna i rozumie terminologię używaną w psychologii  

i dyscyplinach pokrewnych na poziomie 

rozszerzonym ze szczególnym uwzględnieniem jej 

praktycznego zastosowania. 

P7S_WG Psychologia 
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PsJP_W03 Ma uporządkowaną wiedzę o kierunkach rozwoju 

psychologii, rozumie jej historyczne i społeczno-

kulturowe uwarunkowania.  

P7S_WG Psychologia 

PsJP_W04 Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat 

specyfiki przedmiotowej i metodologicznej 

psychologii (zna główne szkoły, orientacje 

badawcze, strategie i metody badań stosowanych 

w naukach społecznych). 

P7S_WG Psychologia 

PsJP_W05 Ma uporządkowaną wiedzę na temat różnych 

działów psychologii, w tym wiedzę szczegółową i 

zorientowaną na zastosowanie praktyczne w 

wybranej specjalności obejmującą terminologię, 

teorię i metodologię. 

P7S_WG Psychologia 

PsJP_W06 Ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka 

w cyklu życia, w tym wiedzę na temat wpływu 

środowiska i kultury na rozwój i funkcjonowanie 

człowieka.  

P7S_WG Psychologia 

PsJP_W07 Zna teoretyczne podstawy działań 

profilaktycznych  

i interwencyjnych w zakresie właściwym dla 

psychologii; zna zasady praktyki opartej na 

dowodach. 

P7S_WG/K Psychologia 

PsJP_W08 Ma uporządkowaną wiedzę o zdrowiu i chorobie, 

normie  

i patologii człowieka w wymiarze psychologicznym. 

P7S_WG Psychologia 
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PsJP_W09 Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm 

etycznych oraz etyki zawodowej; zna prawne, 

organizacyjne i etyczne uwarunkowania 

wykonywania zawodu psychologa. 

P7S_WK 

 

Psychologia 

PsJP_W10 Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o 

człowieku, jego cechach i psychologicznych 

podstawach funkcjonowania. 

P7S_WG Psychologia 

PsJP_W11 Ma rozszerzoną wiedzę na temat różnych rodzajów 

środowisk i struktur społecznych, ich specyfice 

oraz zachodzących w nich procesach i relacjach 

istotnych  

z psychologicznego punktu widzenia. 

P7S_WG Psychologia 

PsJP_W12 Ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii 

wychowania, uczenia się i nauczania, innych 

procesów edukacyjnych oraz o różnych środowisk 

wychowawczych, ich specyfice  

i procesach w nich zachodzących. 

P7S_WG Psychologia 

PsJP_W13 Ma pogłębioną wiedzę na temat biologicznych, 

pedagogicznych, społecznych i filozoficznych 

aspektów  funkcjonowania psychicznego 

człowieka. 

P7S_WG Psychologia 
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UMIEJĘTNOŚCI 

PsJP_U01 Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, 

wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania 

informacji na temat zjawisk psychologicznych i 

społecznych przy użyciu różnych źródeł. 

P7S_UW Psychologia 

PsJP_U02 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu 

psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w 

celu dokonania analizy przyczyn i przebiegu 

procesów psychicznych, zachowania człowieka 

oraz zjawisk społecznych. 

P7S_UW Psychologia 

PsJP_U03 Potrafi wykonywać zadania typowe dla działalności 

zawodowej psychologa, w tym sprawnie 

posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi 

z zakresu psychologii  

i powiązanych z nią dyscyplin podczas 

projektowania działań praktycznych, określać 

adekwatność planowanych działań w odniesieniu 

do wyznaczonych celów  

i weryfikować ich efekty. 

P7S_UW Psychologia 

PsJP_U04 Ma pogłębione umiejętności diagnozowania i 

racjonalnego oceniania złożonych sytuacji 

psychologicznych oraz analizowania motywów i 

wzorów zachowania ludzkiego. 

P7S_UW Psychologia 

PsJP_U05 Posiada rozwinięte umiejętności badawcze: 

wyodrębnia orientacje w metodologii badań 

P7S_UW Psychologia 
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psychologicznych, formułuje proste problemy 

badawcze, dobiera adekwatne metody badania i 

narzędzia badawcze, konstruuje narzędzia 

badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje 

wyniki badań, wyciąga wnioski, ocenia ich trafność  

i wiarygodność, wskazuje praktyczne 

zastosowanie wyników badań. 

PsJP_U06 Potrafi zaproponować i wdrożyć w życie proste 

projekty  

i innowacyjne rozwiązania mające na celu 

wspieranie rozwoju i jakości życia jednostki lub/i 

grupy; potrafi przeanalizować warunki i możliwości 

zastosowania proponowanych rozwiązań oraz 

wyciągnąć wnioski  

z podjętych działań. 

P7S_UW 

P7S_UU 

Psychologia 

PsJP_U07 Potrafi w sposób jasny, spójny i precyzyjny 

wypowiadać się w języku polskim i obcym (zgodne 

z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego) na tematy związane  

z problematyką psychologiczną. 

P7S_UK Psychologia 

PsJP_U08 Posiada pogłębioną umiejętność konstruowania 

rozbudowanych ustnych i pisemnych wypowiedzi  

na tematy dotyczące zagadnień psychologicznych  

z wykorzystaniem różnych perspektyw 

P7S_UK 

P7S_UW 

 

Psychologia 
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teoretycznych  

i praktycznych. 

PsJP_U09 Potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu 

różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze 

zróżnicowanymi kręgami odbiorców, korzystając z 

nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz 

wiedzy na temat reguł komunikacji 

interpersonalnej i roli języka jako narzędzia pracy 

psychologa. 

P7S_UK Psychologia 

PsJP_U10 Posiada pogłębione umiejętności prezentowania 

własnych pomysłów, opinii, wątpliwości i sugestii, 

formułowania argumentów w kontekście 

wybranych perspektyw teoretycznych i 

praktycznych, kierując się przy tym zasadami 

etycznymi. 

P7S_UW 

P7S_UK 

Psychologia 

PsJP_U11 Potrafi udzielić pomocy psychologicznej osobom 

doświadczającym dyskomfortu psychicznego 

związanego  

z trudnościami w realizacji zadań rozwojowych w 

oparciu  

o wiedzę i kompetencje praktyczne; wybierając i 

stosując właściwy dla danej działalności 

psychologicznej sposób postępowania, dobierając 

środki i metody pracy w celu efektywnego 

wykonania pojawiających się zadań zawodowych.  

P7S_UW Psychologia 
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PsJP_U12 Potrafi zaproponować oryginalne rozwiązania 

problemów psychologicznych i prognozować 

przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać 

skutki planowanych działań w określonych 

obszarach praktycznych.  

P7S_UW Psychologia 

PsJP_U13 Potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej 

działalności psychologicznej sposób postępowania, 

potrafi dobrać środki i metody pracy w celu 

efektywnego wykonania pojawiających się zadań 

zawodowych. 

P7S_UW Psychologia 

PsJP_U14 Potrafi pracować w zespole, wyznaczać i kierować 

jego pracą oraz pełnić rolę przywódczą, w sposób 

pozwalający na realizację różnych zadań 

związanych z projektowaniem  

i podejmowaniem działań profesjonalnych, jak 

również współdziałać z innymi osobami w 

planowaniu i realizacji zadań badawczych i 

przedsięwzięć praktycznych właściwych dla 

psychologii. 

P7S_UO Psychologia 

 

 

 

 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

PsJP_K01 Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy  

i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju 

P7S_KK 

 

Psychologia 
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osobistego i zawodowego, uczenia się przez całe 

życie. 

PsJP_K02 Wykazuje się gotowością do przyjmowania 

odpowiedzialności za własne przygotowanie do 

pracy  

i własny rozwój zawodowy, za podejmowane 

decyzje  

i prowadzone działania oraz ich skutki. Ma 

poczucie odpowiedzialności wobec ludzi i ich 

dobra.  

P7S_KO 

 

Psychologia 

PsJP_K03 Odznacza się gotowością do podejmowania 

wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje się 

aktywnością  

i wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych  

i zespołowych działań profesjonalnych związanych 

z problematyką psychologiczną. 

P7S_KO 

P7S_KR 

 

Psychologia 

PsJP_K04 Posiada wysoki stopień wrażliwości na problemy 

społeczne i psychologiczne, jest gotowy do 

podejmowania dialogu  

i współpracy z otoczeniem, w tym również 

niespecjalistami w danej dziedzinie oraz do 

aktywnego uczestnictwa  

i inicjowania działań w grupach, instytucjach  

i organizacjach realizujących działania 

psychologiczne. 

P7S_KO 

 

Psychologia 
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PsJP_K05 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób 

profesjonalny i przestrzegania zasad etyki w 

obszarze działalności zawodowej i badawczej; 

wykazuje się gotowością do prawidłowego 

identyfikowania problemów moralnych i 

dylematów etycznych związanych z własną  

i cudzą pracą. 

P7S_KR 

 

Psychologia 

PsJP_K06 Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami 

realizowanymi w praktyce psychologicznej, 

charakteryzuje się sumiennością i 

zaangażowaniem w projektowaniu,  

i realizowaniu działań praktycznych w różnych 

obszarach psychologii.  

P7S_KR 

 

Psychologia 

PsJP_K07 Docenia znaczenie wiedzy z zakresu psychologii 

dla rozwoju jednostki i więzi w społeczeństwie, ma 

pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z 

zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i 

budowania warsztatu pracy psychologa. 

P7S_KR Psychologia 

 

Projekt efektów uczenia się obowiązuje od semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023 

Projekt efektów uczenia się został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Programowo-Dydaktyczną Wydziału nauk 

Humanistycznych i Informatyki na posiedzeniu w dniu 22.02.2022 r. 
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Objaśnienie oznaczeń w symbolach: 
 

Ps– kierunkowe efekty uczenia się dla kierunku Psychologia  

J – studia jednolite 
P – profil praktyczny 

W – kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności 

K – kategoria kompetencji społecznych 
01,02,03 i kolejne – numer efektu uczenia się 

 
 

Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 7. Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Kategoria charakterystyki efektów uczenia się / 
Kategoria opisowa - aspekty o podstawowym 

znaczeniu / Kod składnika opisu: 
WIEDZA– ZNA I ROZUMIE: 

P7S_WG – zakres i głębia/kompletność perspektywy 

poznawczej  
i zależności 

P7S_ WK – kontekst/ uwarunkowania, skutki  
UMIEJĘTNOŚCI – POTRAFI: 

P7S_UW – wykorzystanie wiedzy/rozwiązywane 
problemy  

i wykonywane zadania 
P7S_UK – komunikowanie się/odbieranie i tworzenie 

wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku 
naukowym i posługiwanie się językiem obcym 

P7S_UO – organizacja/planowanie i praca zespołowa 

P7S_UU – uczenie się/planowanie własnego rozwoju i 
rozwoju innych osób 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE– jest gotów do: 
P7S_KK – oceny/krytyczne podejście 

P7S_KO – odpowiedzialność/wypełnianie zobowiązań 

społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego 
P7S_KR – rola zawodowa/ niezależność i rozwój etosu 
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