Syntetyczny opis kwalifikacji ze szkolnictwa wyższego
1. Nazwa kwalifikacji
1.1. Tytuł zawodowy

Magister lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Psychologia

Master of Arts
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Psychology

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nicolaus Copernicus University in Toruń

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Humanistyczny

Faculty of Humanities

3.1. Dziedzina ISCED

0313: Psychologia,

0313: Psychology,

3.2. Państwo/region

Polska,

Poland,

3.3. Poziom ERK

7 (studia II stopnia lub jednolite magisterskie),

7 (master's degree or long-cycle studies),

3.4. Profil studiów

Ogólnoakademicki,

Academical oriented,

3.5. Język

język polski,

Polish,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

300

300

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Absolwent posiada zawansowaną wiedzę z
Graduates have advanced knowledge in terms of
zakresie: terminologii, teorii i metodologii
terminology, theory and methodology of
psychologii i jej subdyscyplin oraz metod
psychology, its sub-disciplines and statistical
statystycznych; znajomość budowy i funkcji
methods; knowledge of the structure and function
układu nerwowego człowieka. Potrafi
of the human nervous system. They can use
wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i
theoretical knowledge to describe and analyse
analizowania procesów i zjawisk psychicznych i mental and social processes and phenomena.
społecznych. Posiada umiejętność
They have abilities to design, implement and
projektowania, realizowania i ewaluacji działań o evaluate application-oriented activities;
charakterze aplikacyjnym; kompetencje
methodological competences and thorough
metodologiczne oraz gruntowną znajomość teorii knowledge of theories describing and explaining
opisujących i wyjaśniających zachowanie
human behaviour. The have understanding of
człowieka. Zna teorie osobowości, koncepcje
personality theories, concepts explaining the
wyjaśniające powstawanie i rozwój zaburzeń́
emergence and development of mental disorders
psychicznych oraz metody udzielania pomocy
and methods of psychological support (e.g.
psychologicznej (np. poradnictwo,
counselling, psychotherapy, psychological
psychoterapia, rehabilitacja psychologiczna,
rehabilitation, psychoprophylaxis or psychopsychoprofilaktyka, psychoedukacja). Wykazuje education). They demonstrate advanced
się zaawansowaną znajomością
knowledge of methodological foundations of
metodologicznych podstaw diagnostyki
psychological diagnostics, and in particular know
psychologicznej, a w szczególności umie
how to use ready-made diagnostic tools
kompetentnie korzystać z gotowych narzędzi
competently and how to construct new,
diagnostycznych oraz samodzielnie konstruować psychometrically correct tools on its own. They
nowe narzędzia poprawne pod względem
demonstrate expanded skills of observing,
psychometrycznym. Ma pogłębione umiejętności diagnosing and rationally assessing complex
obserwowania, diagnozowania i racjonalnego
problem situations, as well as analysing human
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

oceniania złożonych sytuacji problemowych oraz and animal behaviours; they are able to
analizowania ludzkich i zwierzęcych zachowań; recognize proper and disturbed functioning of
potrafi rozpoznać prawidłowe i zaburzone
people, groups and social organizations. The
funkcjonowanie człowieka, grup i organizacji
graduate can communicate on specialist topics
społecznych. Absolwent potrafi komunikować się with various groups of recipients. Can work in a
na specjalistyczne tematy z różnymi grupami
group, plan and organize individual and team
odbiorców. Potrafi pracować w grupie, planować work.
i organizować pracę indywidualną i w zespole.
Absolwenci psychologii pracują w służbie
Graduates of psychology work in health care,
zdrowia, poradniach rodzinnych, systemie
family counselling centres, education system,
oświaty, firmach marketingowych, pracowniach marketing companies, public opinion research
badania opinii publicznej, samorządach
laboratories, local governments, ecological
lokalnych, organizacjach ekologicznych, w
organisations, in the media, zoos and animal
mediach, ogrodach zoologicznych i ośrodkach welfare centres, planning people-friendly working
pracy ze zwierzętami, przy planowaniu
environments, housing estates or schools.
przyjaznych ludziom środowisk pracy, osiedli czy Taking into account the chosen specialization,
szkół. Uwzględniając wybraną specjalizację
graduates find employment as: • as clinical
absolwenci znajdą zatrudnienie jako: • psychologpsychologist: in health service, general and
kliniczny: w służbie zdrowia, w szpitalach
psychiatric hospitals, mental health clinics, as a
ogólnych oraz psychiatrycznych, poradniach
consultant in insurance companies and in the
zdrowia psychicznego, jako konsultant w firmach Social Insurance Institution (ZUS) on the caseubezpieczeniowych i w ZUSie przy orzecznictwie law on the loss of health and fitness for work; • as
o utracie zdrowia i przydatności do pracy; •
neuropsychologist: in health care institutions
neuropsycholog: w placówkach służby zdrowia specialising in neurological disorders, general
specjalizujących się w zaburzeniach
and psychiatric hospitals, mental health centres;
neurologicznych, w szpitalach ogólnych oraz
• as expert and mediator in the field of human
psychiatrycznych, poradniach zdrowia
functioning in the environment: work of advisor
psychicznego; • ekspert i mediator w zakresie
and expert in local environment management, in
funkcjonowania człowieka w środowisku: praca particular man-made environment management
doradcy i eksperta od zarządzania środowiskiem in state offices of various levels, in designing
lokalnym, w szczególności tworzonym przez
cities, housing estates, houses, public buildings,
człowieka – w urzędach państwowych różnego conflict resolution and mediation in disputes in
szczebla, przy projektowaniu miast, osiedli,
local communities, work in the media; •
domów, budynków użyteczności publicznej,
specialization in animal psychology gives the
rozwiązywanie konfliktów i prowadzenie mediacji opportunity to work as a psychologist working in
w sporach w lokalnych społecznościach, praca wcomplementary therapy with animals, as well as
mediach; • psycholog zwierząt - specjalizacja w a behaviouralist and animal trainer/selector.
psychologii zwierząt daje możliwość zarówno
pracy w zawodzie psychologa pracującego w
terapii uzupełniającej z udziałem zwierząt, jak
również pracy behawiorysty oraz
trenera/selekcjonera zwierząt.
Absolwent potrafi posługiwać́ się̨ narzędziami
Graduates are able to use such IT tools in their
informatycznymi w pracy do wspomagania
work to support diagnosis and conduct empirical
diagnozy i prowadzenia badań empirycznych
research, as well as to perform statistical
oraz wykonywania analiz statystycznych. Zna
analyses. They have good command of English
język angielski na poziomie biegłości B2
at the B2 proficiency level (CEFR) and know
(ESOKJ) oraz umieć posługiwać się językiem
specialist language in the field of psychology. By
specjalistycznym w zakresie psychologii.
choosing one of the specializations: Clinical
Wybierając jedną ze specjalizacji: Psychologia psychology, Neuropsychology, Practical social
kliniczna, Neuropsychologia, Praktyczna
and environmental psychology, applied animal
psychologia społeczna i środowiskowa,
psychology, graduates obtain additional
Stosowana psychologia zwierząt, uzyskuje
qualifications
dodatkowe kwalifikacje.

5. Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości
5.1. Zewnętrzny organ ds. zapewniania
jakości

Polska Komisja Akredytacyjna,

,

5.2. Podstawa prawna do nadawania
kwalifikacji

Ustawa z dnia 5 lipca 2005 r. – Prawo o
Ustawa z dnia 5 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym Ustawa z dnia 20 lipca
szkolnictwie wyższym,
2018 r. – Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

6. Związek z zawodami lub sektorami zawodowymi
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6.1. Uprawnienia zawodowe związane z
uzyskaniem kwalifikacji
6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia
uzyskanie uprawnień zawodowych

Praktyki odbyte w czasie studiów, gruntowna
wiedza z różnych obszarów psychologii,
umiejętność samodzielnego adaptowania do
nowych rozwiązań i nowatorskie podejście,
stanowią podstawę do dalszego rozwoju
zawodowego oraz zdobywania przez
absolwentów dodatkowych uprawnień (jak np.
Europejskiego Certyfikatu Psychologa).
6.3. Związek efektów kształcenia/uczenia sięW części zgodne z efektami wykazanymi w
zdefiniowanych dla kwalifikacji z efektami SRKUR. Szczególnie w zakresie:
uczenia się określonymi w sektorowej
identyfikowania i oceny potrzeb rozwojowych
ramie kwalifikacji
jednostek i grup oraz opracowywania strategii i
wdrażania nowatorskich metod i narzędzi w
tworzeniu środowiska sprzyjającego temu
rozwojowi; promowania odpowiednich
standardów etycznych w środowisku
zawodowym oraz otwartości na dialog na temat
wizji, wartości i przekonań; wspierania rozwoju
innych osób.

Internships completed during the studies,
thorough knowledge of various areas of
psychology, the ability to adapt to new solutions
and innovative approach are the basis for further
professional development and additional
qualifications for graduates (such as EuroPsy the European Certificate in Psychology).
In part compatible with those defined in the
SRKUR. Particularly in the scope of: identifying
and assessing the development needs of
individuals and groups, developing strategies
and implementing innovative methods and tools
in creating an environment conducive to this
development; promoting appropriate ethical
standards in the professional environment and
openness to dialogue on visions, values and
beliefs; supporting the development of other
people

7. Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji
7.1. Informacje o szczególnych cechach
Studenci odbywają obowiązkowe praktyki w
Students undergo obligatory internships, in
programu studiów istotnych ze względu na szczególności związane z wybraną specjalizacją particular related to the chosen specialization in
kompetencje absolwenta
w wymiarze 100 godz.
the amount of 100 hours.
7.2. Forma prowadzenia studiów

Studia stacjonarne,

Full-time,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania
kształcenia na studiach III stopnia i zdobycia
kwalifikacji na poziomie 8 ERK.
Studenci mają możliwość uczestniczenia w
programach ERASMUS+ oraz MOST.

The graduate is prepared to continue education
at the third level studies and obtaining a EQF
level 8 qualification.
The students have the possibility to study in
ERASMUS+ and MOST programmes.

7.4. Pozostałe uwagi
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