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

Magister lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Psychologia

Magister
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Psychology

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

University of Warsaw

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Psychologii

Faculty of Psychology

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

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na
kierunku Psychologia: • posiada zaawansowaną
wiedzę w zakresie psychologii oraz badań
psychologicznych, • posiada zaawansowane
umiejętności badawcze, potrafi konstruować
narzędzia badawcze oraz przeprowadzać
eksperymenty, pozwalające na rozwiązywanie
złożonych problemów w zakresie różnych
dziedzin badań psychologicznych, • umie
odwołać się do właściwej teorii psychologicznej
w celu wyjaśnienia konkretnego problemu
psychologicznego, • stosuje wiedzę
psychologiczną w działaniach na rzecz innych
ludzi, • jest świadomy różnorodności celów i
wartości uznawanych przez innych ludzi, • z
szacunkiem odnosi się do ludzi niezależnie od
płci, orientacji seksualnej, edukacji, grupy
społecznej i wyznania, • zna podstawowe
metody statystyczne służące do opisu
zmiennych, do opisu zależności między
zmiennymi oraz do weryfikacji hipotez
badawczych za pomocą metod wnioskowania
statystycznego, • potrafi komunikować się na
specjalistyczne tematy z różnymi grupami
odbiorców; • potrafi pracować w zespole i
zarządzać nim.

The graduate of long second-cycle studies in
Psychology: • has advanced knowledge in the
field of psychology and psychological research, •
has in-depth research skills; • can construct
research tools and conduct experiments enabling
solving problems in various fields of
psychological research; • can refer to the proper
psychological theory in order to explain a specific
psychological problem; • uses psychological
knowledge in activities for other people; • is
aware of the variety of goals and values
recognised by people; • respectfully refers to
people irrespective of gender, sexual orientation,
education, social group and religion; • knows the
basic statistical methods used to describe
variables and dependencies, • can communicate
on specialist topics with various groups of
recipients; • can work with others in a team and
can manage the team"s work.

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

Absolwent kierunku „Psychologia” otrzymuje
tytuł zawodowy psychologa, który pozwala na
podjęcie pracy w różnego typu placówkach i
instytucjach medycznych, edukacyjnych,
badawczych, biznesowych.

The graduate receives the professional title of a
psychologist, which allows him/her to undertake
employment in various types of medical,
educational, research and business institutions
and organizations.

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

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

Polska Komisja Akredytacyjna,

The Polish Accreditation Committee,

5.2. Podstawa prawna do nadawania
kwalifikacji

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
Polska Komisja Akredytacyjna: akredytacja
programowa kierunku Psychologia, ocena
wyróżniająca: czerwiec 2016 r

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
Program accreditation for Psychology with
distinction by Polish Accreditation Committee in
June 201.6

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

6. Związek z zawodami lub sektorami zawodowymi
6.1. Uprawnienia zawodowe związane z
uzyskaniem kwalifikacji
6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia
uzyskanie uprawnień zawodowych
6.3. Związek efektów kształcenia/uczenia się
zdefiniowanych dla kwalifikacji z efektami
uczenia się określonymi w sektorowej
ramie kwalifikacji

7. Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji
7.1. Informacje o szczególnych cechach
.
programu studiów istotnych ze względu na
kompetencje absolwenta

.

7.2. Forma prowadzenia studiów

Studia stacjonarne,

Full-time,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Absolwent może kontynuować kształcenie na
studiach podyplomowych jak również na
studiach doktoranckich i uzyskać kwalifikację na
poziomie 8 PRK/ERK.
W ramach kierunku proponowane są
następujące specjalizacje: • Neuropsychologia
kliniczna • Psychologia kliniczna dziecka i
rodziny • Psychoterapia • Psychologia zdrowia i
rehabilitacji • Psychologia sądowa • Psychologia
organizacji i pracy • Psychologia ekonomiczna •
Psychologia wychowawcza stosowana •
Psychometria

Graduates can continue their education at postgraduate and doctoral studies and obtain a
PQF/EQF level 8 qualification.

7.4. Pozostałe uwagi

The following specialisations are offered within
the programme: • Clinical neuropsychology •
Clinical child and family psychology •
Psychotherapy • Psychology of health and
rehabilitation • Forensic psychology • Applied
educational psychology • Psychometrics •
Personality development support
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